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FOHMÁLL 

J)egar jeg var or^iiin pess vís, aí) fremur var skortur 

orfeiuii á hugleifeingum pessuin í landinu, og jeg hins 

vegar var hræddur um, afe presturinn sjera porgeir 

Gufemundsson mundi ekki geta snúizt vife pví afe láta 

prenta pær afe nýju, |>á tók jeg mjer ferfe á hendur 

sufeur til Danmerkur helzt |>ess erindis^ afe fá hjá sjera 

þorgeiri fceyptan prentrjelt a?) bókinni, |>ví mjer pólti 

þafe ógjörningur, afe landa mína skyldi vanta |>á húss- 

lestrabók, sem telja má hina beztú, jafnvel hina einu, 

sem til er — J>ví Jónsbók og Arnapostilla eru ein- 

ungis til helgidagalesturs. Jeg parf ekfci afe segja um 

þessa útgáfu annat), enn sagt hefur verife um hina fyrri; 

því hún er a?) ölUi óbreytt, nema afe letrinu til og slaf- 

setningunni, sem lögufe er eptir p\í sem nú pykir 

rjettast; einungis er einu orfei breytt á sumum stö^^um, 

þar sem |)a?) |>ótti valda misskilningi, p, e. «mótbárur» 

1 sta?)inn fyrir a?) áfeur stófe «mótsagnir» . Bókin selst 

nú og mefe sama verfei og hún áfeur var* 

Vjer V iljum setja hjer orfe höfundarins^ J>ar seni 

hanu talar um tilgang sinn mefe bókina^ svo afe landar 
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vorir geti hugfest sjer pau: «Jeg lief leitazt vifc ab selja 

góbfúsum lesendum í hendur gubræknisbók, sem 

sje svo lögub, ab hugleibingar pær, sem hún hefir ab 

geyma, Ijái ekki ab eins vitinu nokkub ab starfa, heldur 

fái á gjörvallan hugann, og hrífi svo á tilfinningu og 

vilja. En hins vegar var pab ekki ásetningur minn, 

ab gjöra ab eins sjerstakar gubrækilegar hugmyndir 

skýrar og lifandi, eins og menn verba ab gjöra í hinum 

almennii ræbusöfnum og mörgum öbrum gubræknisbók- 

um, heldur vildi jeg skýra frá höfubatribum kristinnar 

trúar í samfellu, svo aliar pessar sjerstöku hugleibingar 

væru jafnframt ein samstæb eining, og pab hefir verib 

vilji minn og vibleitni, ab bók J)essi skuli ab nokkru 

leyti stubla tii, ab afla og auka fulla og fasta og ávaxt- 

arsama |)ekkingu á sannindum hristinnar trúar.o Eins 

viljum vjer prenta hjcr orb höfiindarins um lestur bók- 

arinnar til leibbeiningar og íhiigunar: «I bókum , sem 

ætlabar eru almenningi, verbur höfundinum opTlega erfitt, 

ab fara svo meb efnií), sem bezt ætti vib, par sem hann 

viU bæbi nofckurn veginn fullnægja peim, sem vanir 

eru vísindalegri niburskipun hugmyndanna, og jafnframt 

rita svo, ab peir, sem mibur eru aí) sjer, skilji orb hans. 

Jeg get ekki talib mjer annab til gildis, enn aí) jeg 

hefi leitazt vib aí) rába sem bezt xir pessiim erfibleika; 

en jeg vænti mjer pess, ab fari svo , einhver lesenda 

ininna íelti sig ekki vib einhverja grein, hvab sem til 
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pess keinur, pá iáti hann pah samt ckki fæla sig frá, 

a?) halda á fram lestrinum. Mörg hugleibing, sem ekki 

kynni ab faila einhverjum í fyrstu, anníibhvort vegna 

efnisins eba mebferbarinnar, ávinnur sjer, ef til vili, sje 

hun optar lesin, hyili slíkra iesenda, sem jeg gjöri hjer 

alstabar ráb fyrir, en pah eru sanngjarnir og kristilegir 

iesendur» . 

Vjer verbiim ab bibja góbfúsa iesendur ab fyrir- 

gefa oss pær prentviliur, sem íinnast kunna í bóhinni, 

en sem vjer vonum ab ekki sjeu margar, og er pah 

tímaieysinu ab kenna, ab vjer höfum ekhi getaí) tínt pær 

saman, eins nokkrar ritviiiur í nokkrum fyrstu örkunum, 

U a. m. «eylífur» fyrir «eilífur» , «skír» sumstabar fyrir 

«shýr» 9 «fylgskiiin fyrir «fylgsni» ; en «kyrhja» er meb 

vilja ritab fyrir «kirkja» . 

Jeg óska og vona pess, ab pessi útgáfa verbi 

löndum minum eins gebfelld og hin fyrri, og ps. hef 

jeg náí) tilgangi mínum, ef mjer hefur heppnazt ab 

bæta svo úr skorti fieim, sem nú er á bókinni, ab 

iöndum mínum líki vel í alla stabi. 

KaupmannahÖfnj sumarib 1853. 

Egill Jónssoii. 

I 
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1. 
TRU. KRISTINDÓMUR. 

Ond mín er þreytt — hvar má him finna hvíld? ’ætti jeg ab 

lýsa astandi hennar, yrí)i jeg aí> segja, hún væri eins og fuglinn, 

sem ofviferiíi hrekur út á hib aufea haf: hann stefnir til himins, 

en vængir hans þreytast þegar, hann líbur nibnx á leib til hins 

bárátta hafs, en finnur engan fútastab; hann líbur og lýist — yfir 

ög undir er omælanda djilp. Á sálin alla jafna ab líí)a milli himins 

og hafs, og finna aldrei hvíld ? Efea á jeg ab snúa aptur, þa^an 

sem jeg kom, til hinnar lágu strandar? Á jeg a?) lama vængi 

sálarinnar, svo a& stormurinn beri hana ekki optar á burt, þegar 

henni verbur a& brei&a þá út? Á jeg a& slökkva eldlegan áhuga 

sálarinnar — á jeg ab se&ja mig ávöxtum jarbarinnar, og sí&an, 

þegar líkaminn er mettur, og sálin mædd og þjáb í þrældúmi 

líkamans — til líkamans nau&synja, gefa' þau á vald svefninum 

og abgjör&aleysinu, og aldrei framar spyrja dagsbirtuna og einveru 

næturinnar, hva& sje í himnunum e&a í undirdjúpinu? Á jeg a& 

telja mjer trú um — og lei&a mjer í hug upp og aptur, til a& 

kúga vibleitni sálarinnar, a& allt þa&, sem öll hjörtu og allar tungur 

kalla fagurt, háleitt og gott, sje tomar sjúnhverfingar, túmir draumórar; 

en þab, gem öll hjörtu og allar tungur kalla iágt og lítilfjörlegt, a& 

þa& eitt sje verulegt og árei&anlegt og þa&, sem ma&urinp, meí) 

alla vi&leitni sína og framfaralöngun, eigi a& halda sjer vi&. Er 

þa ekki neitt, sem er satt, nema þetta eitt, a& enginn sannleikur 

®^jo finnanlegur? E&a er sannleikurinn -— takist einhverjum ofur- 

^tiga a& draga af honum skýluna — er hann slík úttaleg úfreskja, 



2 Trú. Kristindómur. 

aí> hjartaS verhi aÖ steini vih sj<5n hennar, og lífií) visni af hennar 

eitrubum áblæstri. 

Hjarta mitt er árótt — hvar má þab finna frib ? Mjer liggur 

Tib ab skelfast, þegar jeg hugleibi, hvab brotizt hafi í gegnura 

þab, allt frá þeim degi, er þab tók ab bærast; allar gírndir hafa 

logab í því, þab hefir titrab af von og ótta, þab brábnabi opt af 

hita ástarinnar, þab kólnabi opt af frosti daubans. Jeg kenni í 

brjósti um mig sjálfan, þegar jeg hugsa um allt, sem jeg hefi þotab 

— einnig þegar veröldin kallabi mig sælan. Opt fyllist auga mitt 

tárum, þegar jeg lít barn mitt í vöggu sinni; átt þii einnig ab þola 

slíkt sem jeg hefi þolab ? á einnig þín sála ab verba lögb sverbi 

í gegnum?*— Enn er jeg á bezta skeibi; mjer hefir í mörg ár 

þótt minnkun ab þróttleysi og hugleysi, jeg hefi áminnt sjálfan mig, 

— þegar morgungeislarnir runnu upp, þegar nóttin breiddi myrkur 

yfir jörbina, hefi jeg áminnt sjálfan mig svo segjandi: vertu hraustur 1 

Og þó þarf jeg stólpa ab stybjast vib, eba rjettara ab segja: jeg 

þarf ab finna þann, sem er vísari og betri enn jeg, jeg þarfnast 

lifanda brjósts, til ab halla upp ab því mínu þreytta hÖfí)i. 

En er þab einungis í mæbu, neyb og sorg, ab jeg finn til 

þessarar þarfar ? Uppsprettur glebinnar eru og í mínu hjarta, 

brjóst mitt getur gripib himinsins sælu. Geturgripib? Nei! Brjóstib 

rúmar hana ekki; hjarta mitt þrútnar og langar til ab úthella nægb 

^inni, svo þab skuli ekki sprlnga. Jeg safna vinum mínum um- 

hverfis mig, og tala um þá-sælu, er streymir í gegnum raig; opt 

finn jeg engvan, er skilji mig, engvan, er taka viiji þátt í sælu 

minni; og þó allir samglebjist mjer, langar mig samt úr fabmi 

vina minna; jeg leita einverunnar; og þab sem þá logar í auga 

mínu, þab sem titrar á vöriim mjer — hvab er þab annab enn 

þakkir? Og þessan þakkir, sem brjótast upp úr djúpi sálar minnar, 

þær vilja ekki streyma út í bláinn, þær leita ab eyra, sem heyri, 

í þeim leitar tilfinning mín hinnar rjettu uppsprettu sinnar, þeirrar 

uppsprettu, sem hvorttveggja er frákomib: gæbi lífsins og tilfinning 

vor, 'er hefir þeirra not. 

Jeg finn krapt í mjer til ab starfa, undarlegan krapt,'sem 

aldrei hvílist; umhugsun nýrra fyrirtækja lifnar sífelldlega í sálu 
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minni, og jeg tel mjer þa?) mestu imun aí) framkvæma þau. En 

á eiba má þessí kraptur í mjer vera blindur og stjdrnlaus? Má 

liann æ&a áfram í blindni, brjdtandi og eyítandi? þab verbur þd 

styra honum sJb einhverju mifei, setja hönum takmörk, binda 

hann vib reglu, sem hann má ekki brjóta. Og hvab er þessi 

legla — er þa& hagur mín sjálfs? Hvers vegna þori jeg þá ekki 

ab áhlýönast henni ? því sje hún ekki annaí), enn hagur mín 

sjálfs, hvers vegna þori jeg þá ekki ab yfirgefa hana, og enda 

spotta hana og fyrirlíta, og gleyma ökomnum ávinningi, til ab geta 

átt gott, eha þurfa ekki ab leggja hart á mig, eba geta látib ab 

''^hja mínum í því vetfangi, sem er ab líf)a? þaf) er furf)u margt, 

sem mennirnir geta kallaf) sinn hagj þaf) eru óteljandi hlutir, sem 

þóknast mjer, sinn á hvern hátt: hver kennir mjer, fivaf) jeg á afi 

hjósa? hvaf) skyldar mig til af) meta einn ávinninginn meir enn 

annan? Get jeg lært áf)urnefnda reglu af mannanna dómi, sem 

aldrei er eins, ætíb er óstöbugur, ætíf) umbreytanlegur, einnig í 

munni eins og sama manns? Og sje þaí) ekki annab enn regla, 

sem menn hafa samif), hvers vegna má jeg þá ekki óhlýfinast henni? 

hvers vegna má jeg ekki hikunarlaust kasta allri sif)venju, og gjöra 

sjálfum mjer nýja reglu? því þafi finn jeg, af) sje til þaf) lögraál, 

sem mjer ber af) hlýba, þá hlýtur því af) fylgja meira vald, enn 

nokkurri mannlegri setningu, þá hlýtur þaf) af) vcra skrifaf) meb 

því letri, sem menn megna ekki af) breyta ef)ur afmá. 

En hvort sem jeg vifurkenni, afihyllist, ræki nokkurt lögmál, 

cfía ekki, hvort sem jeg sækist eptir miklum framkvæmdum, ef)a 

ekki, og hvert nafn sem framkvæmdir mínar fá eba verbskulda: 

þá er samt einn tími, sem er mjer óumílýanlegur, og Öllum sem 

hafa andaf), og enn anda á jörhunni, þab er sá tfmi, þegar jeg er 

hættur af) anda. þar bera heimskingjarnir sigur af öllum þeim, 

sem hafa afneitaÖ jarbneskum gæbum, sem hafa barizt hinni þungu 

baráttu vib heiminn og sjálfa sig; þeir standa millum leibanna, og 

^Pyrja oss, hvort vjer sjáum nokk’urn mun á þeim, er vjer köllubum 

heiburlega, og þeira, er vjer köllubum fyrivlitlega; hvort oss gruni, 

þab sje nokkur munur á ab liggja undir hinu niburfallna leibinu, 

sem ekki er prýtt fátæklegum krossi eba litlu blómi, því síbur öbru 
1* 



4 Trú. KristÍQdúmnr. 

meiraj eba undir hiniim dýr^lega minnisvar&a, er meím ílykkjast 

um af forvitni; og þó þab kæmi til af þakklæti, þá er sá munur 

einungis í tilfinningu hinna lifenda, en ekki þeirra, sem eru aö 

verba dupt ni^ri í hinni dymmu jÖrÖ* — þaí) er til ögurlegt veldi; 

övinur lífsins, og lífinu yfirsterkari; hversu opt hefir hann burt 

svipt einnig þeim, er mjer voru nákomnir; einnig þeim vini, er 

mjer var beztur og kærstur, svipti hann íír fabmi mínum, burt 

frá hjarta mínu; og jeg stöbvabi tárib í auga injer, jeg starbi, og 

leit ekki undan, jeg liorfbi eins langt og augab eygbi, og sá hiii 

dumílýanlegu endalok vinar míns, þau sem jeg á sjálfur í vændum, 

jeg sá rotniinina og því næst eybilegginguna, sem ekkert skilur eptir; 

lengra sá ekki líkanians auga; er ekkert í mjer, sem-lengra sjái? 

er ekkert Ijös í myrkri næturinnar? heyrist engin rödd frá himn- 

inum, þegar jörbin þegir? 

Allar þessar'hugleibingar leiba mig til truarinnar; þö segi jeg 

ekki, ab þetta hafi feitt mig til hennar í fyrstu; í stuttu máli: jeg 

heíi ekki leitab trilarinnar í fyrstu, en hun hefir leitab mín. þetta 

orb tru er harla fagurrar þýbingar. Orbib er innlenzkt; en trúin 

sjálf er í öndverbu útlenzk. Engin þjöb, sem hefir nokkra ab- 

kenniiig af himii háleitu menntun, eignar sjer uppspreltu trúarinnar; 

heldur ganga sögur af þeim — sumar greinilegar, sumar ögrcini- 

legar — er hana hafi þangab flutt af fjarlægum löndura, og vísa 

oss frá einni þjöbinni til annarar, og benda til um síbir, ab hib 

ijetta heimili trúarinnar sje ekki hjer á jörbu. TrúarbrÖgb hinna 

heibnu forfebra vorra voru ekki sprottin upp á Norburlöndum; 

heldur vísa þau á fjarlæga uppsprettu og öglöggva, og hafa ab 

líkindum upptök sín í hinum sameiginlega brunni, er allar hinar 

æbri hugrayndir eru frá komnar. En nú tölum vjer um kristiu- 

döm. þab orb kunnum vjer allir, eins hinir fáfröbustu; þab orb 

heyrum vjer snemmindis á tungum barnanna, og þö er þab útlenzkt 

orb, eins og líka kristindömurhiu er ekki sprottinn upp í vorum 

átthögum; hann er til vor kominn af fjarlægum löndum, vjer vitum 

hve langt er síban og hvernig hann kom, vjer kunnum ab tilgreina 

þann stab, er hann höfst á í öndverbu, en sjálfur uppruni hans er 

þö hulinn mannlegum augura. fíann er nefndur eptir höfundi 
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síniim, Kristi, hinum snmrba; en eldd var hann smnrbur nje til 

konungs teldnn af mönniim, því krossinn var sú npphefh, er menn 

höfbu búih honum; þú var hann kallabur þessu nafni á&ur enn 

hann kom, og bobabnr meb þessu nafni um hina víblendu veröld. 

Undarleg og leyndarfull er fæbing hans — hver getur lýst henni? 

hinir fornu sjáendur; hann er til frá því snemma, frá upphafi, 

frá eylífb; hann er útlendur á jörbunni, og þú hefir hann fengib 

þar svo mikla stabfestu, ab heimurinn virbist ekki geta verib án 

hans, og kristindómurinn er orbinn oss svo tamur, svo eblilegur, 

svo mjög samtvinnabur öllum'hag vorum, sem væri hann öndverblega 
V 0 r eign. 

Jeg er fæddur í skauti kristindómsins; þegar jeg var skírbur, 

var jeg tekinn í tölu kristinna manna; mjer voru síban kennd fræbi 

þeirra; og þó jeg hefbi í barnæsku misst bæbi föbur og raóöur, 

nmndi jeg þó ekki hafa farib á mis vib kristilega uppfræbingu, því 

eins og hverju barni veitist hlutdeild f Öbrum tilskipunum, lögum 

og sibvenjum þjóbar vorrar, þannig verbur þab og þegar hluttakandi 

kristinnar trúar. Jeg veit, ab jeg get ekki trúab, og á ekki ab 

trua, öllu sem mjer var kennt; þó hefi jeg ætíb virbingu á því, 

á þann hátt hefir ílenzt á landi febra rainna; og jeg er ekki sá 

sjálfbyrgingur, ab jeg visi burt frá mjer umhugsunarlaiist því sem 

hefir vitnisburb svo raargra, ab þeir hafi fiindib í því þá hvíld 

sálu sinni, þann frib, þá óbifandi lífernisreglu, þá hina traustu von 

iram yfir daubann, sem mig vantar, og jeg leita ab. Jeg hefi’ 

einsett mjer, ab láta ekld leibast í blindni; nei, þjer skulub ekki 

tæla mig, hræba mig, kúga mig, um e i 11 fet, þjer hinir blindu 

vandlætingamenn I og ekki heldur þjer, sem afneiíib í blindnil Jeg 

sstla sjálfur ab velja, sjálfum mjer til nota, og ábyrgjast sjálfur. 

Ef þab, sem jeg kalla skynsemi mína, væri mjer einhlítt, þá 

þyvfti jeg enga tilsögn; en eigi jeg ab hafa tiisögn, eigi hún ab 

koma mjer ab haldi, eigi húii ab kveikja í mjer sannfæringm, meb 

hverju á jeg þá ab skilja hana, öbru enn skynseminni? Hinir 

óskynsömu hafa ekki not tilsagnarinnar, og ef jeg hefi lifennar not, 

þá kemur þab til af því, ab jeg finn afl hennar, og skil þab sem 

^jer er kennt, og af því ab í mjer er þab, sem orbib getur ab 
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birtUj þegar birtan skín á þab. þá get jeg ab minnsta kosti ekki 

byrjab á, ab fará meí) kristindóminn eins og vísindi. Jeg lofa Ijds 

vísindalegrar meÖferbar, svo a^ enginn getur lofab þab meir. þeir 

eru til þúsundum saman, er vita meira, enn jeg, og skilja þab 

betur, og hve gjarna vilda jeg viía allt sem þeir vital En vísindin 

eru, og munu ætíð verða, fárra meðfæri; en það, sem á að vera 

til eptirbreytni og huggunar, verður að vera hverjum manni bert. 

Jeg ætla að liíast um með þeim augum, sem mjer eru geíin, á 

þeim stað, sem jeg er á settur; og verði sannleikurinn fundinn, og 

eigi sannleikur ah vera Ijós hvers manns, þá hlýt jeg elnnig ab 

geta komizt í skilning um sannleikann. 

En hvah er kristindómur? þar um þræta menn, ekki ab eins 

í skóhim hinna lærðu, heldur á strætum og torgum, á mannamótum 

og í heimahusum. Ætti jeg að óska, það væri öðru vísi? Ætti 

jeg að óska, að kristindómurinn væri orðinn dauh eign, og gengi 

hönd ár hendi, og munn úr munni, án prófs og án umhugsunar? 

ab hann væri ekki svo lifandi vor á meðal, að hann gæti ollab 

nokkru stríði? að hann þætti ekki þess verður, ellegar að menn 

hefðu þegar búið svo um allt, bæði fyrir sjálfa sig og börn sín 

og allar ókomnar kynkvíslir, að ekki yrði lengra komizt í þekkingu 

trúarinnar? Eður œtti jeg að óska, að þetta stríb væri einungis 

mebal hinna ^lærðu, og ab þab yrbi dulib fyrir alþýbu eins og eitt- 

hvert leyndarmál? Jeg skil ekki, hvernig þeir vilja fara ab, er þetta 

vilja; því ef kristindómurinn á áb verba bobabur um alla veröld, 

jafnt smælingjunum og hinuni einföldu, sem hinum vitru og speking- 

unum, og eigi ekki ab boba hann meb flárábum orbum, heldur 

eins og þeim, er haim boba, kennist hann í huga sínum, og finnst 

hann í hjarta sínu: þá mun og þrætan komast til almennings eyrna, 

hver varbhöld sem á evu höfb, og þab sem talab er í hljóbi í húsum 

inni, mun verba kunngjört á þekjum uppi. Sælir eru mennirnir, 

ab því er svo varib, og verbur svo varib ! því ekki eru þab ein- 

ungis eihstöku lærbir menn og spekingar, sem eiga ab komast í 

himnaríki, heldur ríbur á fribi og frelsi handa sálu hvers manns, 

og fyrir því á sjerhver ab vita, hvar hann á ab leita, og hvernig 

hann á ab finna. Kvíbi þjer hneixlun ? Aumur er sá, er hneixlinu 
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veldur! En þa& hneixlar mig ekki, ab menn keppa um hina helg- 

ustu gersemi — hvernig ætti þab ohm vísi ab vera, eins og ástatt 

er hjer í heimi? — en á því hneixlast jcg, ab sjá menn láía leiba 

sig fram og aptur í blindni; og enn fremur á hinu, ab þeir skuli 

vera til, er vilja leiba menn þannig. Og ef þeir eru til, sem falla 

frá vegna þess sumt er svo vandskilib, a& menn ieysa ur því á 

ýmsa vegu, vegna þess allir menn eru ekki búnir ab ná einingu 

trúarinnar, vegna þess gárungarnir spotta, og hræsnararnir vilja 

kveikja óvild og ofsúknir — þá falli þeir frál þeir hefbu aldrei 

orbib hoHir kristindúminum, ef hann er eins og jeg ímynda mjer 

hann; þeim hefir aldrei verib innan brjústs eins og mjer er. þeir 

vilja hafa ab láni, en jeg vil hafa þab, er jeg geti eignab mjer; 

þeir leita samlyndis vib heiminn, en jeg leita sálu minni fribar; 

þeim þykir ekki fyrir ab láta af hinni heilögu vibleitni, þeir geta 

^erib án sannleikans — jeg get ekki verib án hans, og þess vegna 

hefi jeg leitab, og þess vegna mun jeg leita, til þess jeg finn. 

2. 
STEPNA HUGLEIÐINGANNA. 

þegar maburinn vill Öblast þekkingu á sannindum trúarinnar, 

ems fullkornna og éins vel á rökura byggba og orbib getur, hvaban 

á hann þá ab litast um? á hverju á hann ab byrja? Andi mannsins 

er djarfur, og optsinnis langar hann til ab spenna út vængina, og 

reyna, hvort þeir geti ekki borib hann upp í hinn efsta himiii, svo 

hann gæti sjálfur komizt ab raun urö, hvernig hátíab er í himnunum, 

og gæti litib inn í hib hulda djúp gublegrar veru, svo hann gæti 

sjeb, hvernig strauraar tíinanna og tilburbanna renna fram, og lesib 

í hinni myrku bök Gubs rábstafana, og komizt ab öllum leyndar- 

dömum; þaban mundi hann horfa nibur á jörbina og komast fram 
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úr Öllum flækjum, og rá&a allar ráögátur á jÖr?)UTmi. En brá^um 

verba allir þess varir, aí) þab eru til torfæriir, sem hugurinn kemst ekki 

yfir, og bönd sem aptra fuglinum á flugi hans; þab vill opt til, ab 

þegar sálina langar sem mest til, himnunum væri lokií) upp, og 

hún mætti komast inn, og skoba augliti til auglitis, þá er eins og 

himnarnir lykist því fastar aptur, þá þolir hiín ekki ab líta í Ijösib, 

snýr aptiir, og hefir fremur fundib rugling enn röí), fremur efa 

enn vissu. Margir verba fegnir þessari reynslu, og hafa hana til 

átyllu fyrir, ab hætta allri eptirsókn eptir hinu háleita, og kalla 
hverja hugrenning, sem hættir sjer út yíir hib sýnilega, eintöma 

draumóra; þeir segja, mennivnir geti ekki náb sannindunum, og 

þykjast þá rjettlætíir, ef þeir ab eins gefa gætur ab hinura hverfulu 

myndum þessa lífs, og þab er eins og þeir hugsi, ab leynist nokkub 
á bak vib þær, rauni þab nögu sneraraa koma í Ijós, þegar myndir 

þessa heims hverfa af sjálfum sjer. Víst hverfa rayndir þessa 

heims, þær hverfa allar saman hver eptir abra, um síbir verbur 
skýlunni burtu svipt — en verbur þú þar eintúmur áhorfandi 

annarlegra hluta? Maburl mabur! snertir ekki þetta allt sjálfan þig? 

Enn eru þeir, sera því nær Örvinglast, þegar þeir kenna 

vanmáttar síns ab lypta sjer svo hátt, ab þeir geti litib yfir jÖrb- 

ina, og horft í gegnum himnana; þeir heyra getib viturra manna 

og spekinga, sem eiga ab hafa fundib lykil vizkunnar, þeir sjá ab 

áhangendur safnast ab þeira, og lokib er upp fyrir mörgum, en 

marga sjá þeir í burt rekna, af því þeir sjeu hvorki nogú þroskabir 

nje hæfilega imdirbúnir; þeir fimia, ab þeir. eru sjálfir í þessara 

tölu, og muni aldrei komast ab þessum hinum huldu Qársjúbum 

vísindanna; sarat er í þeim brennandi þorsti og úslökkvanlegur, og 

þab er þeim eitt hib bitrasta böl, ab vera ekki gæddir því hyggjuviti, 

ab þeir geti komizt í tölu spekinganna, sem menn halda Ijús æbri 

sanninda skíni yfir. Ab vísii eru ekki allir menn jafnt viti bornir, 

og þab má enginn hugsa, ab þangab, sem hann nær ekki, geti 

enginn annar komizt. En hversu undarleg og huggunarrík eru hin 

gömlu orb, ab Drottinn himins og jarbar hafi birt smælingjum þab, 

sem hann hefir hulib fyrir hinum vitru og spekingunum (Matth. 

11, 25). Sje þetta svo — pg hver er sá, er ekki sjái, ab ef 
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Drottinn himins og jar&ar vill, ab einnig smælingjarnir og hinir 

fáfró&u áttist hann og fremji rjettlætl, þá muni hann einnig hafa 

Ije?) þeim svo mikife Ijös, ab þeir geti gengib? Hver er sá er ekki 

minnist, hvab marga menn hann hefir þekkt, sem hann gat ekki 

talií) meí) vitringum og spekingum þessa heims, og vildi þó meb 

6ngu móti telja me& fávísum mönnum, þeim er hvorki þekkja 

huggun nje skyldu þessa lífs ? hver minnist ekki tilfinninga sinna, 

þögar hann var barn og falinn öhrum á vald, og ahrir þurftu aí) 

leiba hann, meban engin þekking haít)i náb fullum þroska í sálu 

hans, en hann fann þó innst í hjarta sínu, glabur og fullur tninabar- 

trausts, ab Gub er til, og ab hann muni launa þeim, er leita hans ? 

En sje þetta svo, hlýtur ab vera til annar vegur til Gubs, enn sá, 

sem þeir einir geta fetab, er skara fram lir öbj'um ab hyggjuviti. 

Hversu margir af þeim, er lengst hafa komizí í vísindum og þekk- 
• • 

mgu, hafa ekki viburkennt, aí) ekki sje til nema einn vegur, sem 

leibi til þekkingar á Gubi; á þeim vegi komast ah sönnu sumir 

lengra enn sumir, en þó er hann opinn smælingjunum og hinum 
fáfróbu. 

Hversu huggunarrík, sagbi^ jeg áfean, eru hin gömlu orÖ; því 

þegar, sála mín flækir sig í þungar efasemdir, þegar hun kennir 

■''unmáttar síns, aS lypta sjer upp til Ijóssins, sem Gufc býr í, þá 

þori jeg ab stöbva flug hennar, jeg þori ab segja vi& sjálfan mig: 

sje þab ekki gefib alþýbu manna, eba sje sjálfúm mjer 

ekki gefib, ab horfa ofan ab nibur eptir, þá sje mjer 

þó gefib, afe horfa neban ab upp eptir. þangab er mjer 

vísab, til ab byrja þaban hugleibingar mínar; jeg vil þá iftast vel 

um hib næsta mjer, og taka s'vo eptir, hvort Ijósi?) af hæbum lýsi 

ekki nii&ur þangab, án þess jeg þurfi ab fara upp á fjallatind, til 

eygja þab. þó maburinh hljóti ab vera kyrr ájörbunni, meban 

fiann er jarbavbúi, getur hann þó sjeb þaban himininn. 

Hvaí) biturlega sem menn hæbast ab spillingu mannkynsins, 

úg hvab maklega sem menn kvarta yfir henni og heimskunni og 

i’angsleitninni, sem alstabar kemur í Ijós,- og Öllu hinu illa, sem 

Iram fer undir sólunni, þá hefi jeg sjeí) marga raenn, sbm fylltu 

^lg lotningar meí) framferbi sínu, og heíi hitt þá í Öllura stjettum; 
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þeir skinu stundum eins og stjörnur dteljandi mÖnnum til eptirdæmis, 

en stundum ur?)u ekki abrir varir viö þá, enn þeir, sem þeim voru 

næstir. En þa&, sem ætíí) kveikti lotninguna í mjer, voru ekki 

framurskarandi gáfur, nje miklar framkvændir, nje djupsæ þekking, 

heldur þab, sem postulinn kallar hinn hulda mann hjartans, er 

sýnir sig í dfÖlnanlegu skarti hdgværs og kyrrláts anda (1. Pjet. 3, 4). 

þegar jeg sá þessa inenn sýna, hva& lítiö þarf til a& gle&ja 

hinn lítilþæga, þar sem dse&jandi girndir slíía sundur hjöríu svo 

margra manna; þegar jeg sá, þeir unnu án afláts hvern daginn 

eptir annan, hvort sem þa& voru Ijdsir e&a dymmir dagar, og 

lög&u stein á stein ofan í hi& mikla musteri, er allir menn eiga ab 

reisa í sameiningu, og hættu aldrei vib starf sitt, af því þab væri 

of ervitt, e&a of lítilfjöí'legt, ef þaÖ á anna& bor& var þeira á héndur 

fali&; þegar jeg sá, þeir voru rá&vandir í allri hegbun sinni, og 

breyttu vi& a&ra, eins og .þeir vildu láta breyta vií) sig, eins og 

þab gæti ekki öbru vísi Yeri&; þegar jeg sá, þeir voru gd&gjör&asamir, 

og a& hin vinstri höndin vissi þd ekki hvab hin hægri gjör&i, og 

sá þeir voru tryggvir og vi&kvæmir, og breiddu út inndæli og ánægju 

allt í kringum sig, styrktu hina vanrnáttku, en huggubu hina hrelldu, 

en sdttust þd aldrei eptir heiferi nje launum — því þa& leit næstum 

svo út, þeir lief&u þegi&, en ekki veitt —; þegar jeg sá þeíta allt, 

þá fann jeg, a& ma&urinn, þdtt veikur sje, getur heg&a& sjer svo 

hjer á jör&u, a& Gu&i þdknist heg&un hans, og sjerhverjum manni, 

sem ekki er búinn a& missa alla tiltinning á því, sem veglegt er 

og lotningarvert. En þessir memi, sem kveiktu í injer hina fÖgru 

tilfinning lotningarinnar, og gengu í gu&legum sannleika, livernig 

fundu þeir götuna, sern þeir áttu a& þræ&a? Byrju&u þeir á því, 

a& lypta sjer svo hátt, a& þeir gætu sje& iTt yfir öll kjör mannlegrar 

æfi, og tali& allar mannlegar skyldur, og skipa& þeim í eitt kerfi, 

sem þeir gætu haft fyrir augiim, og raki& út í allar æsar, og metib 

hverja skyldu mdt annari, til a& gera ekki of miki& úr sumum, en 

of líti& úr sumum, heldur geta undir eins skori& úr hverri þrætu 

eptir skírum reglum? Fjarri fer þvíl þeir sáu glöggt, hva& fyrir 

þeim var, þeir tdku eptir kröfuin lifsins, eins og þær komu fyrir 

sjdnir á ýmsum tímum; þeir a&gættu þa& sem næst þeim var, hina 
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óspilltii tilfinning, og rödd samvizkunnai*. í brjósti síiiu, og á þenna 

hátt fundu þeir, hvaí) satt er og fagurt og gott í líferni manna. 

þess vegna gat og hinn mikli löggjaíi Gyí)ingaþjá&ar meh sanni 

sagt: „J)a?) bob, er jeg býb þjer á þessum degi, er þjer ekki myrkt, 

nje heldur langt í burtu; þaí) er ekki á bimnum uppi, svo þá þurfir 

aí) segja: hver vill fara fyrir oss upp til himna, og sækja þaí), og 

láta oss heyra þafe, svo vjer getum gjÖrt þah ? Ekki er þa^ heldur 

hinu megin hafsins, svo þu þuríir ah segja: hver viU fara fyrir 

oss yíir liaíi^, og sækja þa&, og láta oss heyra þab, svo vjer getum 

gjört þab. því þab orb er harla nærri þjer, í munni þínum, í 

hjarta þínu, svo a?) þil gjöi*ir þaíi" (5. Mós. b, 30, 11—'14). þó 

kristileg fræbi sjeu komin til vor langt ab, þá á þó bob Guí)s, sem 

á ab stjórna lífi voru, ekki þannig heima í fjarlægum lÖndum, ab 

menn þurfi aö sækja þafe yfir hafib, eins og hina fágætu dýrgripi 

jarbarinnar. þah er oss harla nærri, og er þab, sem aUar tungur 

kalla hib gó&a, og öll hjörtu finna er gott; þess vegna er hægra 

ab finna þah meb góbum vilja, enn djupsæum skarpleika. þab 

verbur ab vera til í líferni manua, fyrr enn vjer' getum fariÖ ab 

hugsa ut í þab, og koma því fyrir í hib margbrotna kerfi sibfræbi 

vorrar. Og þess vegna þurfum vjer ekki í þessu efni, ab fara 

fyrst svo sem upp til himna, til þess ab líta þaban yfir lífib á 

jörbuuni, heldur byrjum vjer á því, sem oss er næst, og hver getur 

komizt ab, og finnum þá, ab þab bob, sem býbur oss, sem letur 

og hvetur, launar og hirtir, meb þvílíku valdi, er ekki mannlegs 

tippruna, heldur gublegs; og er vjer heyrum þab og könnumst vib 

þab hjer á jörbuimi, þá knýr þab oss til, ab líta neban ab og 

upp eptir. 

XJpp eptir — til hvers, nema til hans, sem heilagur er, sem 

margar tungur hafa afneitab, en Öll lijörtu hafa fundib nálægan — 

til hins almáttka Gubs? Enda á þeasum tímum truflsins og efasemd- 

anna, þegar öll undirstaba skalf, og hver vilia rak abra, heíi jeg 

þó vitab menn, sem hjeldu sjer vib hinn ósýnilega, eins og þeir 

sæu hann. Jeg hefi ætíb hlotib ab virba þab, þegar jeg hefi sjeb 

mebvitundina um Gub fylgja einhverjum, hvar sem hann fór — 

þegar hann hagabi sjer eptir rábi Gubs, þó þab væri honum myrkt 
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og ervitt; þegar hjarta lians var harmþrungib, og hann sagfei samt: 

Drottinn gaf, Drottinn tók, lofaÖ veri nafnib Drottins! — þegar 

hann, eins og sagt er um þann mann, sem kallaöur er falbir hinna 

truuí)u, trubi me?) von, þar sem einskis var ab vona (Rdmv. 4, 18), 

og mögla^i ekki, heldur bei?) frelsunar frá Drottni! Hver, sem 

nokkurn tíma hefir haft þetta hugarfar, mun hafa fundib, ab þab 

er gott og sælufullt; og hver, sem ekki hefir haft þab, tnun þá 

hafa öfunda& þá af hvíldinni, sem skynja og finna, a^ vjer lifum, 

hrærumst og erum í Gubi, og finna þab eins gjörla, og brjóstib 

finnur andann, sem þaÖ dregur aí) sjei*. En þessir menn, er höfbu 

áunnib sjer sannfæring, sem ekki bifabist í stormum lífsins og 

straumi tímanna, hvernig áunnu þeir sjer hana? Byrjubu' þeir á, 

ab ætla sjer ab komast upp á hæsta tind vizkunnar? reyndu þeir 

fyrst, ab lypta sjer í hinar hæstu hæbir, líta Guí) augliti til auglitis, 

og læra aí) tala um eylífa yegsemd hans, meb orbum, sem eru 

henni algjörlega sambobin? Enginn finnur truna, sem ætlar sjer 

undir eins a?) byrja á því, a!b sækja hana til himins upp; hafihann 

hana ekki til ab bera áí)ur, þá flækist hann þar í þungar hugsanir) 

og traust og fullnægja hverfa burt lir sálu hans. Hversu feginn 

vildi jeg kalla til-sjerhvers, sem svimi er kominn yfir á þessum 

hæbum, og skyggnist um kvífeafullur, hvar hann megi sjá jör?)ina 

undir fótum sjer, en kemst þó brá&um þangab, er hann ekkert sjer, 

því birta himinsins blindar hann, og jÖr^in hjiipar sig þoku, og 

hylst augum hans — hversu gjarna vildi jeg kalla til sjerhvers ' 

þvflíks villuráfanda manns: Snii þii aptur til jar&arinnar, því á hana 

setti Gub þig, og þii ert ekki enn nógu vanur og Öflugur, til ab 

hætta þjer á slíkt flug; en þarna á jörbunni, bustaíi þínum, skaltu 

opna augu þín, og skyggnast um eins langt og eins vel og þii getur. 

Og þá, þegar þú sjer jörbina allí um kring, meS öllum saman 

aubæfum sínum, og þegar þii sjer hinn sýnilega himin uppi yfir 

* þjer, meb öllum saman hersveitum sínum, og lítur alstaí)ar hinar 

ótæmandi nægtir, er gubleg fyrirhyggja lætur í tje sjerhverri skepnu 

eptir þörfum hennar; þegar þii athugar þann máít, er leií)ir mennina 

gegnum lífib, hinn undarlega ósigranda mátt, er setur ofurhuganum 

skoríiur, og segir: Hingab skaltu komast, en ekki lengra, hjer skulu 

y 

* 
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liáöldur þínar brotna! sem veitir hinum aubmjúka lílín, sem hirtir 

oss, osr lítur aptur til vor miskunaraugum, sem gefur oss krapta 

til ab bera, þegar oss liggur vib ah hníga undir byrbinni, sem lætur 

hjálpina vera næsta, þegar neybin er stærst — 0! jeg nefni nú aÖ 

eins fátt eitt af því, sem eylífur Gu& lætur vera umhverfis oss á 

jÖrbunni, til vitnisburbar um sig; en þetta hib fáa er þó nóg til ab 

fylla sálina meb tilbeibslu, og til aí) kenna tungunni ab segja: 

Grottinn! og hjartanu ab segja: Fabir! og þetta hií) fáa er núg til, 

ab sýna oss þá stefuu, er vjer eigum ab taka í hugleibingu vorri; 

og til ab kenna oss, hvernig þab geti verib smælingjum bert, scm 

hinir vitru og spekingarnir fundu ekki á háflugi hugar síns. 

Eitt nafn er til, sem æí)ra er öllum nöfnum, göfgah og vegsamab 

hverju nafni meir, einnig hatab, ofsútt og smáb, en á því hetir 

tign þess í engu minnkab; þab hljöinar um alla veröld, |)ab hljomar 

í höllum hinna voldugu og hreysi hins vesæla, í harki og háreysti 

lífsins og í þögn og einverii daubans, í eyrum hins vitra og hins 

fákæna; þab hljómabi mjer í eyra nærri því nafna, fyrst, og komst 

hui í hugskot mitt mefe sætleik sínum, og nam þar stabai*; verald- 

^rglauinur og veraldarspott hafa ekki megnab ab slíta nafnib Jesú 

Krists út úr hjarta mínu. En nú veit jeg, ab trú mín á ab vera 

öflug, hrein og skír, og ab jeg á ab gjöra grein fyrir þeirri trú, 

og þeirri von, seni í mjer er; og hvernig á jeg þá ab búa mig 

undir þab? hvernig á jeg ab rekja hugmyndir kristinnar írúar í 

i'jcttu sambandi? hvernig skal jeg veita þeim aíl til ab sannfæra 

mig og abra? Á jcg ab byrja á hinu efsta, mg sökkva mjer í djúp 

giiblegrar veru, til ab geta skilib, hvernig hann var í upphafi; og 

var hjá Öubi, og var Gub, og til ab geta skilib hina huldu eining 

Föbur og Sonar? IJann sýnist sjálfur vísa mjer þar frá, er hann 

segir: Enginn þekkir Boninn, nema Fabirinn, og enginn þekkir 

Pöburinn, nema Sonurinn, og sá, er Sonurinn vill birta þab (Matth. 

11) 27); og þ<5 hanu vilji, vjer þekkjuni og trúum, ab hanii sje í 

Föburnum, og Fabirinn í lionum (Jöh. llS, 38), þá vill hami okki 

leiba oss til sín um hina dyinrnu leib gruíls og efasemda. Komib 

hingab — segir hann — þjer, sem ervibib og þjáizt! jeg vil veita 

ybur hvíld (Matth. il, 28)* Meb því vísar'hann oss fyrst á þab, 
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sem nsest er, og ab gefa gætur a&.ástandi voru hjer á jörbunni. 

Ef þá hefir byrbi s& bera í veröldunni, ef dagurinn er heitur og 

ervibur, ef mæíia og synd og sorg eru til í veröldunni, ef þar eru 

sjúkleikar, sem mannleg kunnátta megnar ekki aí) græba — og 

þú íinuur til þessa, finnur til baráttu þinnar í efasemi, í útta, í 

hryggb ; þá muntu einnig finna, ab þab orbib, er talar um hvíld 

handa sálum vorum, er rödd hjer ab ofan, sem talar til vor í 

eymd vorri; þá mun hugur þinn abhyllast h a n n , er nefnist fræbari 

og meistari þeirra, sem vilja nema, hirbir þeiri'a, sem viUast, græbari 

þeirra, sem enginn, utan hann, megnar ab græba, hjálpari þeirra, 

sem ekki mega sjálfir hjálpast, er færir þeim líf og eylífa fullsælu, 

sem sitja í myrkri daubans. þegar þú hyggur í kringum þig hjer á 

jÖrbu, þá muntu finna hann; leitabu hans fyrst, eins og hann var 

á jörbunni; gakktu til Bethlehems; sjábu þar í jötunni sveininn, 

sem öll fyrirheitin fylgja, sem á ab verba mikill, og nefnast sonur 

hins hæsta; fylgdu honum á lífsferli hans hjer á jörbu, þegar hann 

gekk um kring og pýÖrbi gott; sjábu hvernig veikindin flýíiu, augu 

blindra lukust upp, grafirnar opnubust ab bobi hans; fylgdu honum 

á píslargöngu hans, allt þangab til, er hinn nýi sáttmáli var stofnabur 

á hinni miklu stund, er hann gat meb sanni sagt: þaí) er fullkomnab; 

nemdu stabár vií) gröfina ■ þar sem þeir hafa lagt þann, sem einn 

er rjettlátur af öllum mannanna soniim, þann, sem er hogvær og 

af hjarta lítillátur; bíddu þar, til þess ab grÖfin opnast, til þess 

hinn mikli sigúrvegari gengur fram; látíu hann birta sig þjer, 

dýrblegan og alskæran oubinn, til þess hann líbur burt um vegu 

Ijösanna! þessir hlutir eru orbnir á jörbunni: þú yfirgefur ekki þab 

svib, sem þjer er til vísab, og hættir þjer ekki of hátt, þött þú 

íhugir þetta. Eigi ab síbur lyptir þab máttuglega sjön þinni hjeban 

og upp til hæba; horfbu eins langt og þú megnar; en þegar þú 

sjer ekki lengra, þá snú þú aptur, og setztu undir kross Krists, 

eba hvar þar, sem hugur þinn býbur þjer ab dveljast meb honum; 

því hann er í heiminn kominn, til ab sameina hib gublega hinu 

mannlega, og birta smælingjum þab, sem mannlegt vit aldrei 

fullskilur af sjálfsdá^um, og fyrir þá skuld optlega neitar af 

drambsemi sinni. þetta á ab vera stefna vor: ekki ofan-ab og 
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nibur eptirj heldur neban s& og upp eptir; þo Tjer megnum ekki 

a?) grannskoba allt, skal þó sála vor ná svo langt^ a& hun geti 

bvílt í fabmi hins eylífa kærleika. 

3. 
MEÐVITUNDIN UM GUÐ. 

Víst er þessi veröld auhug ah margbreyttum og mikilvægum 

hlutum; þött augu vor þreytist aldrei aÖ horfa, fá þau samt aldrei 

fullskobab þá alla saman, og þött eyru vor þreytist aldröi aí) heyra, 

lá þáu aldrei fuliheyrt um ebli þeirra — og samt sem ábur er 

enginn sá mabur til, sem ánægbur sje meb þekkinguna á eintömum 

hlutum hins sýnilega heims. þö^ vjer gjörþekktum allar þjöbir og 

allar tungur; þö dýrin hefbu mætt frammi fyrir oss ■—• sjerhver 

hinna þiisund sinnum þiisund tegunda — eins og þau forbum 

mættu fyrir augliti hins fyrsta höf&ingja jarbarinnar, þö vjer hefbum 

htib'nibur í undirdjupin, og vissum, hvab þar er geymt, og hefbiim 

talib stjörnur himinsins: þá mundum vjer samt sem ábur girnast 

ab þekkja enn þá meira, og ab þekkja eitthvab Öllu þessu háleitara; 

því sálin nær ekki ab hvílast í hinum sýnilega heimi, heldur 

einungis í hinu ösýnilega. 

Er þab ekki undarleg löngun, sem leitar þannig á burt frá 

aubæfum veraldarinnar og til þ e s s, sem mannleg augu aldrei hafa 

^jöb og aldrei geta sjeb, sem girnist upp til þeirrar veru, er engin 

orb geta lýst og enginn hugur numib! Samt finn jeg, ab þessi 

löngun ríkirM djúpi sálar minnar; snemma baiib hún mjer ab leita 

þekkingar á Gubi, ekki einungis meb því ab hlýba á.abra, og læra 

orb og-nöfn, heldur hvatti hún mig ab leita Gubs sjálfur, þangab 

jog fami hann, 

Og þegar jeg leitabi þannig, hversu berlega kannabist jeg þá 
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optsinnis vi?) sannindi hinna gömlu orí)a: Guíis dsýnilega vera, hans 

eylífi máttur og gubdömleiki, er sjen frá upphafi veraldarinnar, og 

sýnir sig í verkum hans (Römv. 1, 20). því allir hlutir, sem Guh 

hefir skapab, vitna um hann; þö þeir fari þe^andi leibar sinnar, 

þö þeir sjálfir finni Jivorki nje skilji gublega dýrh skapara síns, 

lýsa þeir henni samt berlega fyrir þeim, er megnar ab skilja, því 

Drottinn setti merki sitt á þá alla saman. þegar jeg meh þessu 

möti kannast vi¥) tilveru Gubs, er þah þá eptir skynsamlegri ályktun, 

e^ur veldur því einber upprunaleg tilfinning? Jeg veit þab ekki, 

En blömib í dalnum, sem hvorki hefir ofib nje spunnib, þab segir: 

Guí) skrýbir mig; og fugiinn í loptinu, sem ekki sáir og ekki safnar 

í hlöbu, segir berlega: Gub elur önn fyrir mjer; og hnettirnir uppi 

yfir oss, sem velta fram um himinlei&irnar, kyrrir og stabfastir yfir 

Öllum ökyrrleika jarSarinnar — ekk'ert nema daufur geisli af Ijösi 

þeirra getur náb til auga míns; en í næturþögninni segja þeir vi& 

mig berlega: Almáttugur Gu& stjörnar oss. Um fögur kvöld , um 

stjörnubjartar nætur, í forsælu skögarins, e&ur á ströndinni vi& hi& 

ömælanda haf, er gu&safneituii varla möguleg; og þa& sém vjer þá 

finnum til, getum vjer gjört a& Ijösum. hugmyndum, og ra&a& þvi 

ni&ur í ályktanii', sem hver er bygg& á annari, og skilningurinn varla 

fær í möti mælt. En á þessari ör&ugu lei&, gegnum langar ra&ir 

hugsana og álykíana, ver&a fyrir oss margs konar efasemdir,»sem 

ekki er svo hægt a& hrinda; sálunni fatast smáít og smátt a& sjá 

yfir þa& allt saman, og þegar hiín a& lökunum hefir brotizt fram 

fir hverjum einstökum li& í þessu kerfi hugmyndanna, og þegar 

hun a& lokunum hlýtur jafnvel a& fallast á þá sÖnnun, er þykir 

fullnægja skilninginum, þá getur samt veri&, a& hún fallist á hana 

me& leynilegum ötta fyrir, a& skilningurinn sje afvega leiddur, og 

a& eitthva& rangt hafi læ&zt inn í þann hinn langa reikning or&a 

og hugmynda, svo a& hun, ef til vill. samsinni ekki me& fullkominni 

sannfæringu; því sannfæriugin lieimtar skíra og sta&fa§ta me&vitund 

um, a& þannig sje því vari&,, og þa& geti ekki ö&ru vísi ven&. 

jþa& er líka alkunnugt, hversu hæglega sannleikurinn truflast á þcnna 

hátt. Vjer sjáum þa& optlega ura þessar mundir, hversu liægiega 

þa& fer svo, einmitt fyrir þeim hinum skarpvitrustu, a& hinn lifandi 
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Crub ummyTidast og verburab nátturunni, aS alheimi, ab dendanlegum 

krapti, a& einhverju guí)d(5mlegti, er streymir í gegnum allt sem til 

er, eíiur a!b einhverri af hinum öferum hugmyndum, sem þeir búa 

sjer til, er kalla skuggann veruna, og geislann, er skín yfir hinu 

skapaíia, Ijóssins eylífu uppsprettu. 

þannig er því vari&: hversu inndæl og aíFaragób sem skobun 

hins sýnilega heims er huga mínum, hversu nálæga sem jeg þar 

optsinnis ab líta dýrb Guhs á verkum hans, hversu opt og 

hversu feginn sem jeg vík aptur til þeirrar hinnar sömu skoSunar, 

getur hun þo samt sem ábur ekki veitt mjer ðræka fullvissu. _ Sú 

sannfœringin, sem mjer er mest árí&andi, gagntekur mig ekki eins 

kröptuglega af þessari sko^un, eins og af tyeimur tilfinningum, sem 

jög ber í brjósti mjer. Láti jeg þær ná a?) þrðast fyllilega, bobs^ 

þser mjer tilveru Gubs meb svo miklum styrkleika sannfæringarinnar, 

ab ætti jeg ab afneita Gubi, jvbl jeg jafnframt ab afneita sjálfum 

þessar tilfinningar heita ötti og elska. 

þegar jeg nefni öttann á þessum stah, gjöri jeg þab engan 

veginn í sama skilningi og þeir, er halda ab jarbneskur ötti sje 

t*ppspretta allra mannkynsins hugmynda um Gub og allrar gublegrar 

thbeibslu. því fer svo fjarri, ab hefbum vjer ekki öblazt þekkinguna 

^ Gubi meb ÖÖru mÖti, þá hefbi þessi ötti aldrei getab veitt oss 

hatia. — hinn jarbneski ötti gjörir helzt til snemma vart vib 

í oss. Vjer finnum ekki einungis til bágindanna, þrautanna 

haettunnar, sera komin er ab höndum, en vjer erum einnig 

fúsir á ab ímynda oss allt hib illa, sem enn þá geti verib ökomií); 

^Jör sjáum þab er ekki framkomib, en vjer finnum þö þegar til 

þess. Vjer öttumst öíl náttárunnar, vjer skiljum ab þau eru oss 

yfirsterkari, og vjer höfum reynt, ab þau geta risib upp og eytt 

og brotib; vjer öttumst bruna sölarinnar og kulda vetrarins; vjer 

öttumst ab loptib, sem yjer öndum, sem breibir sig svo blíblega 

umhverfis oss, og myndar himinbláraann uppi yfir oss — ab þab 

muni æsast af ofvibrum, ebur ab þab .muni eitrast og olla banvænum 

söttum; vjer öttumst dropa hins frjöfsama regns, ab þeir muni frjösa 

og verba ab hrynjanda hagli; vjer öttumst hinar straumhörbu ár; 

vjer öttumst hafsins bliblegu Öldur, ab. þær muni æsast og brjöta 
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allar stíflur og flða yfir hin bldmgubu lönd; vjer óttumst jörbina, 

sem vjer göngum á — -vjer dttumst, segi jeg, hina kyrrlátu, ðbifanlegu, 

daubu jÖrb, ab hiín rnuni skjálfa undir fötum oss og umturna 

verkum vorum. f>ar á ofan öttumstvjer abra vibburbi, sem náttiíran 

er ekki ab vÖld, þeir er ýmist steypa löndum og þjöbum, ebur 

farsæld einstakra manna. Vjer öttumst mennina umhverfis oss; 

vjer vitum, ab þaí) sem vjer köllum illt leynist einnig í þeim og 

getur brotizt fram meb mörgu möti, og ab vjer sjálfir erum ab 

miklu leyti á valdi þeirra. Vjer öttumst endalok allra mannlegra 

hluta — vjer öttumst daubann, því hann er oss máttkari og vjer 

vitum ekki, hve nær hann muni koma og hrífa frá oss þá, er vjer 

elskubum, ebur hrífa oss sjálfa burt frá þeim og öllu því, sem oss 

er dýrmætast Samt sem ábur er ekkert þab í Öllum þessum 

margháttaba ötta, er leibi oss beint til Gubs, því jeg hlýt a^ þekkja 

Gub, á'bnr enn mjer geti hugkvæmzt, ab þetta sje allt saman á 

hans valdi, afe hann rábi Öflum náttúrunnar og stjörni gjörbum 

mannanna, og ábur enn jeg geti ímyndab mjer, ab daubinn sje af 

Drottni sendur. þegar mennirnir annarstabar ab eru búnir ab fá 

hugmynd um Gub, þá getur mjer skilizt, ab þeir eigni Gubi allt 

þab sem vib ber, og aí) hugmyndin um Gub aflagist smátt og smátt 

f huga þeirra, syo þeir fari aí) reyna til ab ávinna sjer hylli Gubs 

meb ýmsum hjátrúarbrÖgbum, til ab fá umflúií) tímanlega ögæfu. 

En þab getur mjer ekki skilizt, hvernig vobalegir atburbir náttúr- 

unnar geti koraib mönnunum til ab eigna þá af sjálfsdábum reifei 

gublegrar veru, og hvernig einber skobun sölarinnar komi þeim til 

ab segja: þú ert gubleg vera, þú lifir og veizt til þín og vilt mjer 

ýraist vel ebur illa; ebur hvernig eintömur ötti fyrir veldi annara 

manna, er rísa í möti þeim, geti skotib þeim í hug ab leita sjer 

verndar af gublegu veldi og ösýnilegu, er þeir á einhvern hátt geti 

komizt í samband vib og komib því til ab veita sjer sigur og hefnd. 

Ab minnsta kosti er þetta samband svo Öljöst, og mötsagnir og 

efasemdir horfa svo beint vib, ab vjer meb engu möti getum byggt 

á þessum hlutum neina játningu, er kalla megi trú, ebur neina 

sannfæringu, er geti verib oss til leibbeiningar eí)a til fribunar sálum 

vorum. 
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En þab er allur annar dtti, sem býr í brjdstum mannanna, er 

^'er rjettilega megum kalla helgan dtta. þú veizt raeb sjálfum þjer, 

dypst í fylgsknum meíivitundar þinnar, ab mumir er á rjettu og 
* • 

i’ongu, og ab þessi munur er ekki hib sama, sem munurinn á því 

sem þægilegt er og dþægilegt. Ávinningur stdb þjer til bo&a; þú 

girntist ab ná honum og gazt náö honum; hann hefbi getaí) Ijett 

bjer lífskjör þín og gjört þjer æfi þína unabarmeiri; en undarlegt 

lögmál er einnig til, er þannig hljdbar: þú mátt ekki taka þessi 

gæbij QY bjdbast þjer; þú átt ekki a?) girnast neitt af því, sem 

náiingi þinn á; þú átt ekki ab stela og ekki ab svíkja, og þú átt 

ekki ab halda |)ví fje, sem ])jer er fyrir trúafe. LÖngim bjd í brjdsti 

Þjei’, sem þú gazt fullnægt og girntist ab fullnægja öllu fremur, 

en engill lögmálsins stendur fyrir dyrum sælu þinnar og sveiflar 

leyptranda sverbi og bægir þjer á burt og sýnir þjer lögmálstöfl- 

urnar, þar er skrifaÖ stendur: pú mátt ekki. Ef þú nú samt sem 

dfcur fremur hib illa,* metur nautnina meira enn rjettindin, og farsæld 

þina, sem þú kallar, fremur skyldunni; hvers konar undarlegur dtti 

þab, sem vaknar þá í sálu þinni ? Afbrot þín eru, ef til vill, 

dulin mannlegum augum; mennirnir hafa, ef til vill, ekki gefib 

gaum ab þeim, ebur fyrirgefib þau, ebur gleymt þeim, ebur jafnvel 

lofab þau og goldib þjer laun fyrir iligjörbir þínar — hvab er þab 

þá, sem' þú dttast? Ó! þessi dtti, þessi skelfing í brjdsti syndarans, 

b^gar sanivizkan vaknar ~ hvab er sú tilíinning annab, en bobun 

iiálægbar hins eylífa Gubs? Sje enginn heilagur Guí), sem hafi 

geíib lögmálib, er ])ú brauzt, sje þelta lögmál gjört af sjálfum þjer, 

ebur einber mannlegur vani: hvers vegna dttastu þá lögmálib svo 

mikillega? Sje enginn rjettur Gub, er heimti ab lögmáli hans sje 

) sje ekki allur fribur falinn og Öll sæla búin í samvistinni 

vib hann, og Öll eymd í missi hans miskunar: hvers vegna skelfur 

þú þá og titrar? 

'Teg kallabi þenna dtta helgan dtta; og sjerhver mun sannlega 

finna, ab hann má ekki missa sín úr mannlegu brjdsti. Eezt mundi 

fara, ab mennirnir fyndu ekki til annars dtta. Ef vjer sjáum þann 

ttiann, sem ekkert hirbir um, hvafe sjer muni mæta í veröldinni, 

þá þykir oss aí) vísu gebslag hans ekki meí) öllu virbingarvert; 
2" 
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en ekki getum vjer borií) á máti, ab þaí) sje lán hans, og ekki 

getum vjer vandaí) um þab vib slíkan mann, láti hann þab ekki 

ginna sig til ab gjöra neitt þab sem illt er. Og ef vjer sjáum 

þann mann, sem hefir kannazt vib skelfingarnar á lífsins leib og 

sigrazt á þeim meb hugprýSi sinni, þann mann, sem á nögan 

styrkleika, til ab sjá eybinguna geysa fram umhverfis sig og 

hreggvibri forlaganna aÖ ganga upp yfir höfbi sjer, og ekki lítur 

undan, en þrjözkast gegn mætti mannanna og einskisvirbir reibi 

þeirra — þá getur verib, ab oss virbist sem eitthvab sje ab gebs- 

lagi hans, en varla munum vjer geta synjab honum virbingar vorrar. 

En mundum vjer þá einnig virba þann mann, sem hefbi byggt .ötta 

Drottins tít tír hjarta sjer og svifist ekki vib ab þrjtízkast gegn 

hinum eylífa og hinum rjettláta Gubi? 

þessi títti, sem mennirnir geta þaggab nibur, en aldrei rekib 

meb öllu á burt, sem þeir geta hæbzt ab meb vörunum, en aldrei 

meb öllu afneitab í hjartanu, þessi títti er ein þeirra tilfinninga, 

sem tengja mennina vib Gub og lífga trtína í hjörtum þeirra. því 

ef vjer ímyndum oss mann, sem freistingar vantrtíarinnar ásækja, 

ef þab liggur vib, ab hæbni veraldarinnar, ebur glaumur hennar, 

ebur hryggb — ab tívinur Gubs og manna — ætli ab geta talib 

honum trtí um, ab enginn Guí) sje til, reyni þá sá hinn sami ab 

segja vib sjálfan sig, í samvizku sinni: Fyrst a?) enginn Gub er til, 

þá má jeg gjöra allt, sem' jeg vil, og allt, sem jeg get, í veröldinni; 

geti jeg dulib þab fyrir mÖnnum, þá er enginn til, sem viti þab, 

því Gub hinn alvísi er ekki til; geti jeg umfltíib veraldlega hegningu, 

þá er enginn sá er hegni, því enginn almáttugur og enginn rjettlátur 

Gub er á himnum; jeg vil * veita sjálfum mjer og öllum mönnum 

fullt frelsi, vjer skulum afla oss veraldlegrar sælu og veraldlegs 

hagnabar; þyí ef vjer hljtítum ekki hagnab og sælu í þessu Kfi, 

hljtítum vjer þab aldrei þaban í frá. þðtta væri rjettilega hugsab, ef 

vantrtíin hefbi satt ab mæla, en enginn mabur þolir ab hugsa slíkar 

hugsanir á enda; því títtinn fer á undan því illa, ebur hann verbur 

því samfara, og þessum títta verbur ekki á burtu rýmt. Ebli sálar 

vorrar neybir oss til ab játa því lögmáli, sem ekki verbur umbreytt 

nje afmáb; en þegar vjér könnumst vib þetta lögmal, þá könnumst 
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vjer einnig vib þann, er lögmálib setti, þá játum vjer ab Gufe' sje 

til, og a?)|hann sje Drotíinn og dámari allra vor. Og þessi sann- 

færing verfeur Ijás og vakandi í huga vorum, hvert sinn er vjer 

látum átta Drottins aptra oss frá ab fremja þaí), sem illt er, því 

eins og þekkingin á Guhi vekur oss og eíiir til ah lifa ráhvöndu 

þannig eykur á hinn böginn þvflíkt líferni þekkinguna á Guhi 

Gílir hana, , 

Satt er þab afe vísu í allan máta, ab kærleikur er betri, enn 

^tti, svo ab ef vjer alla daga værum algjörbir í kærleikanum, þá 

þyrftum vjer ekki óttans vib, til ab reka eptir oss. En æ því 

ttiibur! harla mikib er á vant, ab vjer sjeum svo gagnteknir af 

elskunni á Gubi og náunga vorum, ab vjer þurfum aldrei abra 

hvöt. Taktu á biirt ötta DrottÍns,'Og þá munt þú um leií) taka 

á burt einhverja traustustu stíflu fyrir syndum og vonzku þín og 

annara. þar á ofan er þetta hin tiltekna röb: fyrst kemur lögmálií) 

og síban bobun fagnabarins; svo er þab fyrir öllu raannkyninu og 

fyrir sjerhverjum einstökum manni. þú munt ekki leita lækningar- 

innar á Golgata, nema ógnanirnar frá Sínaí sjeu búnar ab duna 

í eyrum þínum; þú verbur ekki hluttakandi hins nýja sáttmála, 

nema því ab eins, ab þú hafir ábur verib hluttakandi þess hins 

gamla; þú leitar ekki Gubs svo sem frelsara, nema þú hafir ábur 

þekkt hann svo sem lÖggjafa, og óttast hann svo sem dómara. 

En hversu helgur, hversu nytsamur og aífarasæll, sem þessi 

átti er, eigum vjer þó engan veginn ab stabnæmast í óttanum, því 

olskan er háleitari og æbra eblis. því segir postulinn til hinna 

knstnii: þjer hafib ekki þegib þrældómsanda, svo þjer skylduí) aptur 

verba hræddir, heldur hafib þjer þegib anda kosinna sona, og 

samkvæmt honum kailib þjer Gub ybvarn föbur (Róin. 8, 15). því 

sogir einnig annar postuli, ab full elska reki óttann út, því kvöl 

sje óttanum samfara, og sá sem óttast sje ekki algjör í elskunni 

(1. Jóh. 4, 18). Af þessu leibir, ab elskan er sú tilfinning, er 

sameinar mennina Gubi meb fegurra móti, enn óttinn getur gjÖrt. 

Elskunni á Gubi er og þannig varib, ab hún er eins eblileg 

mannlegu brjósti, eins og óítinn fyrir Gubi. Og velgjörbir Gubs 

vib mennina, sem eru svo miklar og margar, vekja þessa elsku 
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og glæ^a haiia. þegar Gub lýkur upp íjársjóí)uni himins og jarfear, 

þegar hann kallar á oss svo segandi: Njátib og sjáií), ab Gub er 

g<5?ur! þegar lifib er fagurt og líkami vor heilbrigbur og hjarta 

vort glatt, — þá taka ab vísu margir vib gjöfinni, og gleyma þeim 

er gaf, en margir eru einnig, er segja: Tjátuin oss elska hann, því 

hami elskabi oss ab fyrra bragbi. En á þá elskan til Gubs ab 

slokkna, þá Gubi þyki ekki ráb^ ab veita oss veraldleg gæbi eins 

og vjer beibumst? Vjer heyrum dteljandi raddir umhvertis oss í 

heiminum, er segja: Hefbi Gub veitt oss þær velgjörbir, þá gæfu, 

þab inndæli, þann aub, þann heibur, þann styrkleika, er vjer 

girntumst, þá mundum vjer einnig hafa þakkab honum og elskaí) 

hann, en vjer játuni, ab fyrst hann hefir svo optlega synjab oss 

þess, er vjer beiddumst, og tekib svo optlega aptur þab er hann 

gaf, er hjarta vort farib ab kölna, og oss langar ekki eins mikib 

til hans, og vjer finnum, aí) vjer erum honum ekki eins nátengdir 

og vjer ábur vorum, meban vonin á miskunsemi hans var óröskub. 

J>ab lítur þá út, eins og þeir, sem þetta mæla, vílji ekki leita 

Gubs, nema ,til ab fá þab, sem þeir girnast, og ekki endrarnær. 

þeir hirba ekki um gjafarann, en heimta gjöfina; þessir meim gætu 

verib án Gubs, ef þeir væntu sjer ekki velgjörba af honum. 

þetta er allt saman eintom sjerplægni, þetta er ekki elska; 

því sá sem leitar annarar veru vegna einhvers annars, enn sjálfrar 

hennar, og vill ekki lifa í henni, heldur einungis í sjálfuni sjer, 

hann elskar hana ekki. En ef vjer íhugum sanna elsku á Gubi 

og gefum henni mál, getum vjer ekki látib hana mæla, utan á 

þessa leib: Jeg girnist þig ekki, Gub minn! og leita þín ekki, ab 

þú skulir fullnægja úskum mínum og eíla hamingju mína, en jeg 

leita þín —■ vegna þín sjálfs; þo ab þú ekki hefbir vald á öllura 

hinum stundlegu gjöfum, er þú útbýtir svo ríkulega ura alla jörb 

— og hefir einnig gefib mjer slíkan skerf, sem speki þinni þátti 

bezt henta •— þá mundi jeg samt sera ábur leita þín, af því þú 

ert sjálfur hib æbsta hnoss, af því þú ert alfullkominn, af því 

enginn getur elskab eins og þú —• þú sem ert fabir allra! — og 

af því ab jeg get engan elskab eins og þig. Ebur elskum vjer 

hjer á jörbu febur vora og bræbur og vini, fyrir þá abstob ebur 
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þann hagnaí), er þeir veita oss, e&ur fyrir sakir gjafa þeirra? Ef 

þeir lieffeu ekkert ah gefa oss, mundum yjer elska þá minna fyrir 

þaí) ? Eí)ur á elska vor á þeim, sem oss eru nánir hjer á jörbu, ab 

''^era hreinni og vibkvæmari og ösjerdrægari, enn ástin á þeirri 

veru, sem allar verur eru af sprottnar, og vjer lifum, hrærumst og 

erum í? þd ab vjer ættuni öll önnur gæbi, en vœrum sviptir 

föburnum á himnum, þá hefbum vjer sannlega misst þab sem bezt 

''^ar. Ef ekkert væri til, utan náttúra mebvitundarlaus, og þó henn} 

væri svo fyrirkomib, ab allt skyldi þróast og dafna öllum til göbs 

og til göbs handa sjerhverri einstakri veru; þó henni væri svo 

fyrirkomib, ab sála vor gæti lifab í daubanum, en engin lifandi 

Gub væri til, er vjer gætum nálægt oss á tíma bænarinnar, og á 

daubastundu vorri, —, ó! hver sem nokkru sinni hefir fundib til 

elskunnar á Gubi í brjósti sjer, hann mun einnig íinna, ab væri 

þetta þannig, þá væri þab horfib, sem eitt saman megnar ab 

fullnægja sálu vorri og ab gjöra hana sæla. 

þessi sífellda löngun gubrækinna manna eptir Gubi, þessi 

furbulega, rótgróna fýsn, er sífelldlega snýr huga þeirra og löngun 

og allii ástundun til Gubs, hún hefir einnig í sjer fullvissuna um 

ab Gub er til. því sjerhver löugun, sem lifandi skepnum er 

mebsköpub, leitar örugg ab takmarki sínu og verbur ab geta fundib 

þab. Vjeri þab ekki til, sem fullnægir fýsninni, þá væri fýsnin 

t'l einskis. þegar hunangsílugan flýgur í fyrsta sinn úr búi sínu, 

þar sem hún lifnabi, á hverju veit hún ab grös sjeu til, sem geyóii 

^ sjer vax og hib ilmanda hunang, af hverju veit hún þab, utan 

af fýsninni, sein gerir hana ab þeirri veru, sem hún er, og kemur 

henni í sainband vib tilveruna kringum sig -- fýsninni, sem knýr 

hana til ab leita? og sjá, hún finnur! Á hverju veit fuglinn, sem 

flýr undan vetrarkuldanum, ab heitari lönd sjeu til, er geti veitt 

tonum fæbsiu, af hverjii ratar hann l'eibar sinnar yfir fjöll og dali 

og <51gusjó, utan af fýsninni, er leibir bann óyggjanlega ab því 

takmarki, sem hann stefnir ab? Sjerhver skepna, sem hungrub er, 

finnur á jörbunni, í loptinu, í sjáfardjúpinu, fæbslu til ab fullnægja 

þörfum sínum; hún hefir ekki látib hana þar sjalf, ekki sáb og 

ekkert í haginn búib. Samt sem ábur leitar hún örugglega, hún 
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leitar og finnur. Og þú hin rútgrúnaj helga, úupprætanlega löngun í 

mannlegu brjústi, sem leitar hins eylífa kærleika, mundir þú 

ein saman leita til únýtis? 0 ! eins og sú tilfinning í brjústi mjer, 

er titrar af mebvitund um synd og spillingu, hefir í sjer sannfær- 

inguna um tilveru hins rjettláta dúraara, þannig kannast sp tilfinning 

elskunnar í brjústi mínu, sem ekkert á jörbu getur fullnægt, meb 

fullri vissu og trúnabartrausti viÖ föburinn á himnum. Gub hefir 

gjört oss handa sjer, og sú löngun, er leitar upp til hans af 

daublegleikans landi, og ekki er fundin mef) hugviti, .og ekki verbur 

meb hugviti únýtt, hún er sá vitnisburbur, sem Drottinn ber sjálfum 

sjer í hjÖrtum allra þeirra, sem tilfinningu hafa. þab er Gub 

sjálfur, sem kallar oss til sín meb þessu móti; og sá sem kallar, 

hann er til, og mun leyfa þeim ab finna sig, er leita hans, og mun 

svara oss aptur, þegar vjer áköllum hann. 

4. 
GUÐLEG OPINBERUN. 

Jeg hefi nefnt þær tvær tilfinningar hjarta míns, er tengja 

mig fastast vib Gub, öttann og elskuna. Hvernig sem hugur minn 

vUlist á stundum og hverjar efasemdir sem leitast vib aí) smegja 

sjer inn í hugskot mitt, get jeg samt á augabragbi sefab þær allar 

saman, ef jeg ab eins spyr sjálfan niig: þ o r i r þú nokkurn tíma 

ab afneita Gubi, Hefir þú lifab nokkra þá stund, ab mebvitund 

hjarta þíns hafi leyft þjer ab segja: þa?) er enginn Drottinn yfir 

þjör, gjÖr þú hvab þjer líkar í verÖldinni — og þessu næst: get- 

urbu afneitab Gubi; geturbu látib hjarta þitt verba munninum 

samdúma, ef hann segbi: vjer eigum engan föbur á himnum, og 

elskan, sem leitar upp til hans og nær ekki ab hvflast utan í 

honum einum, hún er ekkert annab, enn eintúm svikul og ástæbulaus 
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tilfinning, risin af <51gu blóbsins í æbum þínum, ebur af hjegdmlegum 

hugsunum ? 

En þab sem jeg finn til, hlýt jeg eptir ebli mínu ab leitast 

vib ab skilja, ab svo miklu leyti, sem mjer er þab aubib. því 

optar, og meb því meira afli, sem hin sama tilfinning kemur aptur 

í mannlegt hjarta, þess betur greibist úr henni í huga skynsamra 

Ottanna, svo hún verbur ab Ijðsum hugsunum, og þær gjöra aptur 

tilfinninguna styrkvari og stabfastari. þannig leitar hin Öhdverblega 

og eblilega mebvitund um Gub, ab verba ab þekkingu á Gubi. 

En hvernig get jeg Öblast þessa þekkingu? 

Jeg þekki ab vísu þær mótbárur, er menn eru vanir ab beita, 

eins og vildu þeir bægja oss frá þeim hugarburbi, ab vjer getum 

öblast nokkra þekkingu á Gubi; og þessar mótbárur líta út, eins 

og eitthvab sje satt í þeim. Óendanlegur Gub, sem ekkert auga 

^efir sjeb nje megnar ab sjá, sem býr í því Ijösi, er enginn fær 

tilkomizt, sem er ekki takmarkabur á nokkrum stab, ab vjer getum 

sagt: þar ríkir hann, þar er bústabur dýrbar hans I og ekki undirorpinn 

lögmáli tímans, ab vjer getum sagt: þá varb hann til, þá kom 

vera hans í Ijós, öfæddur, óskapabur, samur frá eyiífb til eylífbarl 

vib hvab eigum vjer ab líkja honum ? allar myndir hjabna fyrir 

^ýrb hans, eins og vaxib hjabnar fyrir eldinum. Meb hverju eigum 

■vjer ab lýsa honum? öll orb, sem til eru, missa þýbingu sína, 

þegar á ab hafa þau um gublega veru; gagnsjenn og skobabur af 

sjálfum sjer einum, órannsakanlegur mönnura og allri endanlegri 

skynsemi, hulinn Gub — hvernig á ab þekkja þennán Gub hjer á 

jörbu? hvernig eiga jafnvel smælingjarnir og fáfræbingarnir ab geta 

fengib þckkingu á þessum Gubi ? og hennar þurfa þeir þó vib, ekki 

síbur, enn hinir vitru og spekingarnir. 

Mikib er of hermt í þessum mótbárum, því er ekki fyllilega 

svo varib, ab mannlegt vit sje svo veikt, ab þab geti ekki hugsab 

sjer Gub, mannlegt mál svo fátækt, ab þab hafi engin orb, til ab 

lýsa meb gublegum hlutum. En fyrst um sinn viljum vjer leiba 

þetta hjá oss, og svöriim nú einungis á þessa lund: ef ab mennirnir 

geta ekki hafib sig til Gubs, þá verbur þekkingin á Gubi ekki fengin 

meb öbru mófi, en Gub komi nibur til mannanna og birtist þeim, 
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a?) sá Guð, sem hulinn er mannlegri sjdn og skilningi, opinberi 

sig. þab er upphaf allrar þekkingar, aí) þah sein á a^ verba þekkt, 

komi fram fyrir hinii skohanda og ah hann Ijiíki upp skilningarvitum 

sínum til ab verí)a var vib, og hugskoti sínu til aí) nema. Upphafi 

þekkingarinnar á Guhi er eins varií), þab er aí) skilja, at Gub 

kemur fram fyrir oss, ah vjer sjáum hann í verkum hans, og ah 

vjer finnum í sálu vorri: Píjer er Gub. Öll þekking á Gubi er 

þannig byggb á opinberun, og sjer í lagi er kristindómurinn byggíiur 

á eiuni einstakri tegund opinberunar; eigi því hugleiöingar mínar 

um kristinddminu ekki aí) verí)a hverí'ul hugsun og reikandi ræba, 

hlýt jeg ah halda mjer fastlega vih þessa hugmynd. 

Og þá kannast jeg í fyrsta lagi vih þaí), ab GuÖ opin- 

berar sig í náttiirunni, í tilveru og nihurröhun sýnilegra 

hluta. þess vegna getur postulinn meb sanni sagt, jafnvel um 

heibingjana: þafc sem mennirnir geta vitab um Gub er opinberah 

þeim, því Gub hefir þeim þab opinberab (Rdmv. í , 19). Bæhi 

himin og jörb bo^a sannlega lofdýrh Gubs. Flver hetir litih yfir 

' jörbina, þegar vorií) fyllti hana grösum og bldmum, eí)ur þegar 

sumarih fyllti hana ávÖxtum, hver hefir hvílzt undir skugga trjánna, 
I 

hver hefir staí)i?) á sjáfarstrÖndunni, þegar hafsdjúpi& tdk ah hrærast 

og bylgjurnar ab geysa, hver heíir litib upp til hinna dmælandi 

hæba, sem hvelfast yfir öll lönd og öll höf, yfir allar athafnir 

mamianna, yfir allar hallir og öll hreysi, yfir allan gnia hinna 

lifendu og yfir allar gralir hinna daiibu, hver hefir gengib iit í 

hib mikla musterib, sera ekkert annab musteri kemst í neina 

samlíking vib — hver heíir gert þetta, án þess ab heyra þúsund 

sinnum þúsund raddir boba lof og dýrb hins eylífa, og án þess ab 

geta í bldmum jarbarinnar og í stjörnum himinsins lesib nafn 

skaparans? þegar jeg fer ab liugsa um þab, sem jeg hefi þannig 

sjeb um Ijdsa daga og þögiilar nætur, þá hefi jeg ab sÖnnu reynt, 

ab jeg get smátt og smátt flækt mig í neti ruglabra hugsana, svo 

mjer veitir örbugt, ab geta litib í eiiui yfir þær allar, og greint 

hib rjetta frá hinu ranga; en þd koma jafnan hiuar einröldu 

spurningar aptur ab nýju og mebvitundin í brjdsti mjer játar, ab 

þeiin verbi ekki svarab nema á einn hátt: Er enginn höfundur 
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allra þessara fur?)uverka, sem vjer sjáum ? er einungis veldi til, 

en enginn voldugur? er einungis speki til, en enginn spakur? 

þar sem afleibingat eru á alla vegu, er þá engin orsöldn, engin 

upphafleg orsök? þar sem straumar lífsins renna á alla vegu, er 

þ^ engin uppspretta, þa^an er þeir komi ? í liinu bi;eytanlega hlýtur 

þd eitthvab a& vera, sem ekki breytist, eylíf vera, upphaf allra 

hluta. Og þessi vera — lýstu henni .fyrir sjálfum þjer, eins og 

þd hlýtur ab ímynda þjer hana. Er hun ekki annab, enn þab 

sem vjer köllum náttiírukrapt ? Er hun dauÖ ? hun er þd uppspretta 

lífsihs. Er hán blind? hún lýkur þd upp allra augum. Sá sem 

líiyiidabi augab, mundi hann ekki sjá? Sá sem grdbursetti eyrab, 

Díiundi hann ekki heyra (Sálm. 94, 9)? Sá sem gjö.rbi mannlegar 

salir, svo ab þær geti vitab af sjer og hugsab Ijdsum hugsunum, 

mundi hann ekki sjálfur skynja og ekki vita til sín og til vor? 

Sá sem kenndi veiku hjarta mannsins ab farsælast af nægb ástar- 
« / 

^nnar, mundi hann ekki sjálfur vera ást? 01 sannlega birtist dsýnileg 

Gubs, eylífur máttur hans og gubddmsebli, allt í frá sköpun 

veraldarinnar og verbur skilin af verkum hans, svo vjer höfum 

^uga afsökun (Rómv. I, 20), ef vjer neitum. 

í Öbru lagi opinberar Giib sig í þeim hlutum, er 

'^erba á jörbunni; hann opinberar sig sjerhverjum manni, allt 

^i’á hinni fyrstu stund, er barnib finnur sjer fæbslu tilbúna í brjdstum 

ludburinnar, sem þab Ijet þar ekki sjálft, og sem enginn mabur 

Ijet þar handa því —■ og þaban í frá, allar þær stundir, er Gub 

sebur munninn á fæbslu og hjartab á glebi (Post. g, b. 17, 27). 

Hann opinberast öllum kynkvíslum mannanna, er hann sýnir svo 

þráfaldlega, aí) yfir Öllum hreytingum hlutanna og rábum og yibleitni 

uiannanna sje Gub til á himnum, sem gjöri þab , er honiim vel 

þokknast (Sálm, 115, 3); því vor himneskur Fabir ervibar allt 

til þessa (Joh. 5, 17). Hann þandi ekki ab eins út himnana forbum 

daga og myndabi jörbina af mætti sínum, en þab, sem emi þá 

verbur á hverjum degi, lei&ir ekki eingöngu af hinni fyrstu niburröbun 

hlutaiina, heldur sýnir þab oss, ab Gub heldur á fram ab stjdrna, 

Ab vísu ber þab optlega vib, aí) vjer fáum ekki skilib rábstafanir 

Grubs, meban vjer stÖndum í hinum geysandi stormurri og sjáum 

i 
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einungis, hversu stjórnlaust þeir æí)a hver á máti Öbrum, og hvernig 

þeir vaha á fram eyhandi og brjdtandi, en sjáum ekki enn þá hvert 

þeir fara, nje því þeir sjeu átsendir. Hvernig megum vjer og 

báast vib, ab geta meí) skamsýni vorri litife yfir, og meb hinum 

takmarkaba skilningi vorum fá skilib, þá rábstöfun, söm nær yfir 

alla mannanna löngu lei?), gegnum torfærur þessa lífs, og í gegnum 

hib ókomna lífib, — þá rá&stöfun, sem nær yfir alla tíma og alla 

kynþætti. Hver mundi undrast þab, þótt ormurinn í duptinu viti 

ekki, hvab uppi skín á Qallatindum? ebur þött hib fyrsta orb sje 

ekki Ijöst, fyrr enn búib er ab segja hib síbasta? 0! sannlega 

ber oss ab lúta þeim, sem einn er vís, ab þegja og tilbibja, ab 

trúa, þö vjer sjáum ekki. En svo ab trú vor skuli ekki slokkna, 

lætur Gub oss einnig optsinnis sjá; því hversu opt höfum vjer 

orbib ab segja: þetta kom frá Drottni, þab var Gubs rábstöfun! 

þegar hinar kænlegustu rábagjörbir mannanna og traustustu verk 

fuku svo optlega á burt eins og fis, en sábkorn þab, sem enginn 

gaf gaum ab þrúabist bæbi fljött og vel; þegar vjer optlega fundum 

veg þann lokaban, sem vjer hölbum ætlat oss ab ganga, svo yjer 

gátum ekki opnab hann, þÚ vjer reyndum þab á allar lundir, en 

úsýnileg hönd leiddi oss aptur á móti um annan veg í gegn vilja 

vorum; þegar vjer á stundum urbum þakklátlega ab kannast vib, 

hversu hollt þab var oss, ab oss var synjab jafnvel þeirra hluta, 

sem vjer girntumst öllu fremur, hversu mikib vjer lærbum í. hinum 

harba, en þó nytsama skóla mótlætinganna; þegar vjer einnig 

komumst ab raun um, ab freistingin var oss ekki um megn fram, 

ab hjálpin var nálæg, þegar neybin var mest, huggunin nálæg í 

hinni beiskustu sorg, þegar afdrifin urbu miklu öbru vísi og miklu 

betri, enn vjer höfbum búizt vib í kvíba vorum og efasemi; þegar 

þab leit optlega út, eins og hinn seki mundi ætla ab fá umflúib 

hegninguna, en hinar huldu, gömlu, gleymdu misgjörbir komu þá 

undarlega í Ijós, og hinn saklausi varb hins vegar eins undarlega 

frelstur úr snöru þess, er ofsótti hann; þegar vjer sáum, ab hin 

tóma krúsin var fyllt, sáum hina dásamlegu blessun yfir litlum 

efnum; þegar vjer heyrbum menn vitna; vjer höfum verib ungir 

og erum orbnir gamlir, en vjer höfum ekki sjeb hinn rjettláta 
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yfirgefinn, eíiur börn hans braubþurfa (Sálm*37,25) — þá urhum vjer 

ab boba verkin Gubs og skilja, ab þab voru hans verk (Sálm. 64, 10). 

Enn fremur opinberar Gub sig í brjóstum mann- 

9-nua, og þaban upp koma þær tilfinningar, ótti og elska, sem 

geta ekki orbtó skiljanlegar meb öbru móti, enn ab þær rísi af 

mebvitundinni um þann, sem meiri er, enn hjarta vort (1. Jóh. 

3j 20). Sannlega er lögmál ritab í hjörtum vorum, og rödd er 

til, sem talar um rjett og rangt meb svo miklu valdi, ab yjer þorum 

ekki ab mæla henni á mðti. Jeg get ekki kallab lygar og svik, 

eba ofbeldi og undirokun, rjetta hluti og góba; jeg get ekki kallab 

verndun hins þjakaba, eba miskun vib hinn naubstadda, eba 

fölskvalausa uppfylling skyldunnar, eba móburást og vinatryggí), 

i'anga hluti og illa. Og engu hægra er mjer ab segja: Jeg geng 

undan allri hlýbni vib þab lögmál, sem þannig talar í brjósti mjer, 

jeg vil vera öldungis óbundinn, öldungis samvizkulaus. En jeg 

4 sannlega ijett á, ab heimta þab ab sjerhverjum, sem finnur þetta 

ásamt mjer, ab hann svari sjer greinilega í huga sínum, þá er ^ 

hann spyr sig: Hver hefir ritab þetta lögmál, sem mannleg kjör 

ug venja og Ijettub og ósvífiii mégna ekki ab afmá? Ef lögmál 

er til, þá hlýtur einhver ab hafa sett þab. Hvernig verbur sá^ 

fiónaur háfeur, er samvizkan bobar háum og lágum, þeim sem 

heiiuurinn lofar og þeim sem hann hefir utskufab? Ef dómur er 

hlj þá hlýtur einnig sá ab vera til, er dæmi. þesáar hugsanir 

kveikja ýmist ótta ebur tráartraust, eptir því sem þær heita oss 

hegningu ebur umbun; en í bábum þessum tilfinningun opinberar 

Gub sig mebvitund sálar vorrar. Hversu opt hefir Gub talab þannig 

í hrjösti mjer, sem Drottinn og dómari, og hversu optlega, sem 

fabir! því fagurt ástarsamband er til beinlínis á milli Gubs og 

naanna. Heimurinn kalli þab hvab sem hann vill, en svo sannlega 

sem jeg hefi meb skilningarvitunum orbib var hlutanna í kringum 

svo hefi jeg reynt í hjarta mínu, ab Gub er ekki langt frá neinum 

af oss, ab í honum lifum, hrærumst og erum vjer; hann hefir 

sjálfur vitnab um sig, ekki einungis þá, er hann Ijet veraldleg gæbi 

falla mjer í skaut, er hann rjetti munni mínum fæbu, heldur einnig 

þá, er hann avalabi brennandi löngun sálar minnar, er hann fyllti 
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sál mína anda sínumj er hann í tilfinningu hjarta míns birti mjer 

veru sína, ab hann sje kærleikurinn. 

Jjetta hafa menn kailah hina almennu opinberun, af 

því hun veitist jafnt öllum mönnum. Aptur á liioti segjast kristnir 

menn þekkja abra sjerlega opinberun, sem takmörkub er 

innan viss tíma og vissra staba, og er aÖ sönnu ákvörbub til aí) 

ver&a birt Öllum mönnum, en getur samt ekki orbib þab, nema 

smátt og smátt.. þab er fyllilega Ijást, ab þegar kristinn mabur 

nefnir gublega opinberun, sem undirstöbu kristilegra fræba-, þá 

hugsar hann sjer eitthvab annab, enn opinberunina í sköpunarverkinu, 

ebiir í hjartanu, efeur í hlutanna eblilegu rás; svo ef vjer færum 

ab tala vib hann um opinberunina og ættum einungis vib hina 

síbar nefndu, þar sem hann á vib allt annab, þá mundum vjer 

rugla meb því ræbuna, svo enginn sannleikur yrbi eptir í henni. 

þab er furbanlegt, ab þar sem nú svo margir eru búnir ab 

korna sjer saman um ab gjöra æ minna úr mannlegri þekkingu á 

úsýnilegum hlutum, er þeir ætíb meir og meir frásnúast alls konar 

djúpri rannsúkn, af því þeir eru einu sinni búnir ab segja, ab menn- 

irnir geti ekki gagnskobab samband hlutanna og geti ekkert vitab 

um Gub og eylíf efni — halda þeir samt hins vegar, ab þeir sjeu 

sjálíir svo fyllilega búnir ab gagnskoba djúp gubdúmsins og verald- 

arinnar, ab þeir geti fullyrt,, Gub hafi meb engu mÚti getab opin- 

berab sig á annan hátt, en hinn venjulega og níittúrlega! þessu 

getum vjer hvorki játab, nje eigum ab játa, svona . undir eins. 

Miklu fremur hlýtur sjerhver rjettsýnn mabur, sem ann sannleik- 

anum, ab kaunast vib, ab þegar hann kastar burt Öllu því drambi, 

er hann ætlabi ab hefja sig meb yfir hinn fákæna lýb, sem trúir 

táknum og stúrmerkjum, girnist hann samt í rauii og veru, ab 

opinberun væri til, svo Gub gæti birt sig oss meb því múti Ijúsar, 

enn í hinum almennu opinb^unum. því hversu margt og mikib 

sem vitnar um Gub í hinu úmælanda ríki skapabra hluta og í vib- 

burbanna undrunarverbu rás, ebur í innstu fylgsknum sálarinnar, þá 

er sarat ekki í Öllu þessu þab orb, sem eyrab girnist ab heyra, er 

segi berlega, ab Gub sje til, og hvílíkur Gub sje, og hvernig Gub 
/ 

haíi sjeb fyrir rábi mannkynsins. A þá maburinn einn samann og 
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sjálfsdábum ah bæta þessu orbi vife ? Er hann sá hinn eini, 

sem talar á himni og jörbu, en skaparinn þögull, eins og hin 

ömálga skepna? Á maburinn sjálfur, einungis af vizku sinni, ah 

þýíia hin leyndarfullu táknin, rába hinar torskildn gáturnar, fullvissa 

sjálfan sig um, ab hann sje buinn ab finna og framsegja hib rjetta, 

hiha sig sjálfur á hinn rjetta veg, kalla sjálfur á sig aptur af 

^%ötunum ? Ó! ab orb væru til, er eylífur Gub birti sjálfan sig í 

fyrir mönnunum, Ijösari enn hinar myrku raddir, sem vjer svo 

optlega gefum ekki gaum aí) og heyrum svo optlega á ýmsa vegu, 

hversu einlægur sem viljinn er. Ó! ab Ijösari orb væru til, er 

gætu vísah mjer á þann veg, sem jeg á ah ganga, og leitt mig á 

honum — er gætu sannfært mig meb meira alli, enn jeg sjálfur 

get og spekingar jarfearinnar, um þab, hvort þeir hlutir, er jeg hefi 

sjeb, sjeu sannleikur ebur sjðnhverfingar; ð! ab kennsla væri til, 

sem gæti leitt mig lengra, enn jeg get koinizt meb hugsunum sjálfs 

míns, og opinberab mjer þab, sem jeg leita ab meb eldheitri löngun, 

eins og hinn þyrsti á eybiniörku leitar ab uppsprettu lifanda vatns 

— þab sem hvorki dagur nje nðtt, hvorki blðm jarbarinnar nje 

stjörnur himinsins geta frá sagt, þab sem jeg get ekki lesib á töflum 

lögmálsins í brjðsti mjer, Gubs ráb til frelsunar glötubu mannkyni, 

fil endurlausnar þeim, sem ásamt mjer eru bundnir í þungri ánaub. 

Hvar sem jeg sje mannlegar framfarir og mannlega þekkingu, 

®je jeg líka jafnan, ab þær hafa hyrjab á tilsögn og kennslu. þab 

sem jeg veit um jarbneska hluti, er ekki þaban koraib, ab jeff hafi 

þreifab í blindni innan um margbreytni hlutanna og fundib þannig 

®jálfur þab, sem mjer bar ab afla þekkingar á, heldur voru þab 

^brir er vöktu þekkingarfýsnina í sálu minni, abrir stýrbu hreifingum 

hennar, abrir Ijettu mjer leitina og röbubu iillu nibur fyrir mig, 
• 

eins og aldri mínum og framförum var haganlegast. Hversu langt 

mundi jeg vera kominn , ef jeg hefbi sjálfur átt ab sjá fyrir mjer 

eingöngu? þab sera jeg veit um himneska hluti, byrjabi ekki á 

því, ab jeg uppgötvabi sjálfur þá naubsyn, sera er á ab tengja 

saman hib jarbneska og hib himneska, ab jeg gæti mjer sjálfur til 

hins dsýnilega af hinu sýnilcga, ebur til hins eylifa af hinu endan- 

lega; heldur nefndu abrir Gub fyrir mjer, hinn eylífa Föburinn, og 
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þá samþykktisí hjarta mitt máli þeirra og fann, a?) GuÖ er til. 

Aí)rir skírhu mjer frá veru Guös, og þá fann jeg í brjdsti mjer, 

ah Gub er almáttugur og alstabar nálægur, alvitur og algóbur, 

heilagur og rjettlátur, miskunsamur og líknsamur. þannig hófst 

þekkingin í sálu minni og í sálum allra manna; hvernig mætti þá 

upphaf allrar gu^legrar þekkingar á jörSunni hafa getab verib slíkt, 

ah mennírnir öfluíiu þekkingarinnar án allrar tilsagnar? Hver er 

sá fabir, er sendi bam sitt úi í verÖldina, utan hann sje ábur 

búinn ah tendra Ijús þekkingarinnar í sálu þess, ab festa í-huga 

þess og hjarta reglur þær, er þaö á sí&an aí) fylgja? Hver er sá 

faíiir, er horíi á barn sitt fara afvega, og kalli ekki á þa?) ? horfi 

á þah ganga beinlínis fram í glötunina, og láti þab sjá fyrir því 

sjálft, hvort þab af sjálfsdábum geti ndgu snemma sjefe djúpib, 

sem þab stefnir ab? Og þú, sem allt faí)erni er frákomib á himni 

og jöröu, mundir þú hafa láíib börn þín án uppeldis og tilsagnar? 

mundir þú hafa ætlah mennina til aí) eflast og dafna til æbri 

tilveru, meb rjettlæti og elsku í otta þínum og þekkingunni á þjer, 

og svo ab því búnu látib mennina sjá sjálfa fyrir því, hvort aí) 

þeir af sjálfsdáSum gætu þekkt ákvörfeun sína og náb henni ? 

mundir þú hafa sléppt þeim út á Iifsins villugjarna úlgusjú, án 

þess nokkur stööug stjarna skini þeim til leibarvísis I Mundir þú 

hafa sjeb mennina í allri villu sinni, og kallab ekki á þá, sjeÖ þá 

á bakka glötunarinnar, og rjett ekki út hÖnd þína til ab frelsa þá 1 

þú hinn eylííi kærleikur! miindir þú ekki hafa virt þess manninn, 

sem þú elskar, og einungis getur fundife friS í því ab elska þig, 

— mundir þú ekki hafa virt hann þess, a& birta þig honum á 

annan hátt, enn meb myrkum rábgátum í verkum þínum og úljúsum 

grun í brjústi hans! Hvab mundi vera oröií) úr manninum, hefhi 

hann, þá er hann vaknaíii til lífsins upphaflega, sjef) sig einan, 

hjálparminni enn dýrin í kringum hann, en engan sjeb, er vildi 

leibbeina honum, engan, er vildi segja honum til? 

AUir menn í öllum heimi, eins heibingjarnir, sem minnst vita, 

tala um gufelega opinberun; þab eru skröksögur og sumar af þeim 

sviksamlegar og svívirbilegar. En hvernig gat mönnunum komib 

til hugar, ab Gub opinberaf)i sig á slíkan hátt? Mundi ekki und- 
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írrdt alls þessa vera upphaflegur sannleiki, sem ruglazt haíi og 

aflagazt? Mundi þab ekki vera frásaga, er öndverhlega hafi skírt 

frá sönnum vibburbum og geiigib svo frá kynslöb til kynslóhar, og 

komizt um síbir á vald lýginnar? 

Hinn kristilegi fagnabarbobskapur er opinberun, og algjörlega 

fiyggbur á fornum opinberunum. Hann lýsir því yfir, aí) hinn 

lifandi Gub hafi gengib fram fyrir mennina ur djúpi veru sinnar^ 

ab hami í öndverbu hafi bobab þeim, hver hafi sett þá í heiminn 

og kennt þeim snemma ab nefna nafn hans og kveikt snemma í 

brjústum þeirra lotningarinnar fögru og farsællegu tilfinning og 

kennt þeim ab hefja hugami til hæba í tilbeibslunni. Hann lýsir 

því yfir, ab Gub hafi ekki yfirgefib hina úrættubu kynslúb, ab hann 

haíi vibhaldib á jörbu þeim neista þekkingarinnar, sem í fyllingu 

tímaiis átti ab verba ab Ijosum loga, ab hann hafi optsinnis og 

íoeb mörgu moti talab til febranna fyrir spámennina (Hebr. 1, 1), 

fyrir þá'menn, sem knúbir voru af anda Gubs, og fúru ekki ab 

eyrindum sjálfra sín, heldur ab eyrindum hins eylífa og háleita, og 

voru færir um ab sýna bæbi í orbum og gjörbum, ab þeir væru 

^f honum sendir. En ab síbustu talabi Gub til allra manna fyrir 

Soninn, ab síbustu opinberabi Gub sig í hinum eingetna, því þetta 

®r fagnabarbobskapur kristinnar trúar, ab Gub sætti veröldina vib 

sjálfan sig í Kristi (2. Kor. 5, 19). 

Ef vjer athugum þessa opinberun, — hver fær þá neitab, ab 

fiún sje komin í Ijús á annan hátt, enn eptir hlutanna og vibburb- 

^ona venjulegu rás, er vjer köllum náttúrlega? ab nokkru leyti 

^eta menn sagt og eiga ab segja, ab Gub opinberi sig í orbum og 

^örbum viturra, gubrækinna og rjettlátra manna; því allt, sem 

viturt og háleitt og gott, kemur frá Gubi og stublar til ab 

^jöra Gub dýrblegan á jörbunni. En hversu úlík er koma Krists, 

koma þeirra, sem á undan honum voru, og allra, sem komib 

fiafa eptir hann! Líf hans hjer á jörbu er tákn og stúrmerki, þab 

verbur ekki skilib og á ekki ab skiljast samkvæmt lögum náttúrunnar. 

Látum oss snúa huga vorum til hins fyrsta kraptaverks, sem 

desús gjörbi, þegar hann var ab brúbkaupinu í Kana í Galíleu og 

vínskorturinn varb (Júh. 2, 1, o. nn. vv.). þab sem Jesús gjörbi 
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þá, þykir oss, ef til vill, lítilvægt, og lítib var þab ab vísu, ab 

bætt var ilr svo Ijettvægum skorti. þó kaunast postuli hans 'vib 

þetta tákn hafi verií) svo mikií), a& hann lýkur frásögunni um þab 

meb þessum orbum: þannig auglýsti Jesus dýrb sína og lærisveinar 
p 

hans tníbu á hann. 0 1 — hversu berlega veit jeg, ab þegar þeir, 

sem frá upphafi voru vitni hans, sögbu ab þeir sæu dýrb hans^ 

svo sem hins eingetna Sonar Föbursins, þá áttu þeir einkum vib 

þab, ab þeir sáu hann fullan nábar og sannleika (Jóh. 1, 14), og 

þegar þeir sögbu, ab þeir þekktu engan annan, er þeir gætu leitab 

til, kom þab til af því, ab hann hafbi hib eylífa orb lífsins (Jóh. 

6, 68). En til ab vekja mennina, svo þeir gæfu gætur ab þessum 

orbum, til ab styrkja orbin á móti þeim efasemdum, sem ætíb eru 

vibbúnar ab mæla í móti, til þess þurftu tákn og stórmerkj. Ef 

vjer þár hugleibum hib fyrsta kraptaverk Krists, hvernig lítur þab 

út? Sannlega! annabhvort eru þetta töfrar og sjerhvab annab, ^em 

^ oss hryllir vib ab nefna, þegar vjer tölum um slíkt efni; annabhvort' 

hljótiim vjer ab bera kinnroba fyrir ab segja frá þessu uni þann, 

sem vjer köllum Ðrottin vorn og Meistara, ebur vjer höfum ab 

öbrum kosti ekki nema eitt orb, til ab lýsa ásigkomulagi þessa 

verks: f)ab er kraptaverk. Ab vísu er þab einnig dásemdarverk 

Gubs, þegar vökvi jarbarinnar breytist og batnar í vínvibinum, og 

verbur ab lífganda og styrkjanda hressingar-drykk; en dásemdin er 

fólgin í tilbúningi náttúrunnar, og frá því ab hann var upphafiega 

til orbinn, fer þab allt ab sköpum. Aptur á mót, þegart Jesús 

gjörbi kraptaverkib í Kana, þá breyttist ekki vatnib eptir lögum 

náttúrunnar, heldur var sú dýrb, sem þá» átti áb birtast, dýrb þess, 

sem er herra náttúrunnar, er skilur allt og megnar allt, er segir, 

og þá verbur þab, er býbur, og þá stendur þab þar (Sálm. 33, 9). 

Ef vjer hugleibum hvert um sig af kraptaverkum þeim, er Jesús 

síban gjörbi, og ritub eru til Jæss vjer skulum trúa því ab Jesús 

sje Kristur, Sonur Gubs (Jóh. 20, 31) — þegar kraptur Jesú flaug 

í gegnum visnandi limu hinna veiku og þeir. urbu aptur hraustir 

og herlbrigbir, þegar hann lauk upp augum hinna blindu og eyrum 

hinna heyrnarlausu, Jægar hann blessabi hin fáu braub, svo þau 

úrbu nóg handa mörgum þúsundum, þegar hann lægbi hinn stjórn- 
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lansa ofsa vindanna, þegar rödd hans hljómafei nií)ur í grafimar 

og kallabi aptur íbiia þeirra upp í Ijósib — þá er öllum þessum 

verkum varib á hinn sama hátt. f)ví Öll opinberun Krists 

orkraptaverk, og hefbi ekki náb tilgangi sínum, nema meb 

því möti ab birtast á þenna hátt. því Gub, sem átti a?) verba 

kiinngjörbur, og opinberabi sig í Kristi, á a?) þekkjast þannig, aít 

ruennirnir sjái hann sje æferi nátíúrunni. Hversu mikil og hversu 

aubug sem náttúran er — allt sem lifir, verbur til og breyiist og 

^íbur undir lok í henni, en'hún heldur á fram a?) vera til; lög 

hennar ná yfir stjörnurnar á himninum og yfir allt sem bærist í 

sjáfardjúpinu, og konungar jarbarinnar í hásætunum verba ab hlýbn- 

ust bendingu hennar, allt eins og hinir vesælustu þrælar þeirra 

■— samt sem ábur er hún einungis eins og andi hins almáttka, ef 

hann dregur hami ab sjer, eybist hann og hjabnar, ef hann bendir, 

stöbvast hann og hlýfeir bobum hans, því Gub er herra náttúrunnar. 

Hvab sem vjer mennirnir höfura fyrir stafni, getum vjer aldrei 

komizt út fyrir takmnrk náttúrunnar, og aldrei fundib þann stab, 

or hinn forni spekingur leitabi ab fyrir utan heiminn, þaban sem 

kann ætlabi sjer ab breyta niburröbun náttúrunnar; því Gub hefir 

lagt oss undir lög hennar, og náttúra þessa heims er einnig vor 

^áttúra. Sjálfur Gub fer ekki út fyrir ebli sitt, hann breytist ekki 

skiptir ekki veru sinni, en náttúra þessa heims er ekki náttúra 

hún er verk hans, og hann breytir rás hennar, þegar hann 

opinbera dýrb sína, fremur enn á venjulegan háít, svo mann- 

^yoib undrist og sjái ab hanri er Drottinn, Gub almáítugur. 

Jeg sagba, ab vjer mennirnir gætum ekki komizt út fyrir 

^^kmörk náttúrunnar, vjer hljötum í öllum gjörbum vorum ab haga 

eptir rás náttúrunnar og getum einungis búizt vib uppfyllingu 

áska vorra, sanikvæmt lögum hennar. því Gub gjörir ekki á 

hverjum degi kraptaverk umhverfis oss, svo ab vjer þyrftum fyrir 

þá sök ab vera í efa um, undir hvílíkum iögum vjer lifum, og 

^ivílík ab sje sú niburskipun hlutanna, sem oss beri ab leítast vib 

ab iá. skilib og færa oss til nota. Vesæll væri sá gubleysingi, sem 

fíflslegu drambi Ijeti sjer koraa til hugar, ab hann gæti gjört 

sömu verk og Gub almáttugur; og vesæll er heimskinginn, sem 

f 
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langar til at sjá hjegomleg furfeuverk, og lætur villiljósife teygja sig 

út'í dymmar ófærur, þar er þa?) hverfur; og vesæll væri letinginn, 

sem færi ab halda afe sjer höndum, og bífea svo afcgjörfealaus eptir 

kraptaverki. Vort líf á jöríiunni byrja&i undir lögum nátturunnar 

og á aí) lífea og enda uiidir þeim. En þegar sá, sem er geisli 

Gufes dýrfear og eptirmynd veru hans, átti a& gjöra Gu?) kunnan á 

jÖrfeunni, þá gjÖrfei hann slík verk, sem hinn almáttki gjörir; og 

þannig opinbera&i hann dýr& sína og lærisveinar hans trúbu á hann. 

5. 
SKYNSEMI OG OPINBERUN. 

þegar vjer íhugum, hvab til þess komi, ab mörgum, enda þó 

vel sjeu viti bornir, er svo óljúft ab ímynda sjer nokkra opinberun, 

þá getur vel verib, mannlegu viti út af fyrir sig 'fylgi eitthvab þab, 

sem standi í mót opinberuninni. Vitib vill sjá allt út, þab vill 

grípa og skilja, og þess vegna fellur því ekki þaí), sem annabhvort 

er í sjálfu sjer óskiljanlegt, eba í fyrsta áliti virfeist ekki geta 

stabib heima vib þab, sem vitib er búib ab skilja, svo ab vitinu 

veitir örbugt ab koma því heim. Fyrir því er þab ætíb gjarnt á 

ab bera á móti Öllu, sem fágætt er og undarlegt, og ekki eptir 

venjulegum hætti. En þaí) væri þó fullkomin heimska, ef vjer 

ætlubum oss ab fækka sjálíir gripum vorum, svo þab yrbi hægra 

ab telja þá, eba kasta burt aubi þekidngarinnar, svo þab yrbi hægra 

ab afla þekkingar. Vitib er því ab eins gób eign, ab þab beri 

ekki á móti því, sem e r, heldur kannist vib þab; ab þab rýri 

ekki, sannleikann, svo hann skuli standa heima vib íilbúnar ætl- 

anir þess og verba aubveldari mebferbar, heldur leiti ab aukast og 

þróast, til ab geta gripib sannleikann eins og hann er. 

Margir eru og vegna þess ófúsir ab trúa opinberuninni, ab 
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þeir <5ttast vanbrukun hennar. því er og mtóurj ab vjer getum 

ekki í móti mælt, ab margir haíi haft sannar efea lognar opinber- 

anir til ab kefja mefe þeim skynsemi og vit, til þess ab láta menn 

hlýbnast í blindni boborbum annara, en ekki trunni og sannfæring- 

uuni í brjástum sjer. þeir hafa verib, og eru enn margir, sem 

ekki vilja, ab mennirnir verfei frjálsir og skynugir; þeir viljá leiba 

þá í blindni og halda þeim í vankunnáttu, til ab geta því betur 

haft þá sjer til nota eptir jarbneskum tilgangi sínum; þess vegna 

hafa þeir annan lærdóm handa sjer og vinum sínum, en handa 

lýbnum, og segja, ab hann þoli ekki Ijdsib, en eigi ab trúa lygum 

og skröki, og vera svo og verfea þræll annara. 

Vjer megum ekki í mdti mæla, ab slíkt hugarfar hefir opt 

verib rikt mebal Faríseanna í kristinni kyrkju. En hversu dlíkir 

því voru hinir fyrstu bobendur trúarinnar I „Vjer höfum afsagt 

alla leynilega svívirbing^^, segir Pál! postuti, „og förum ekki meí) 

vjelar, fölsum og ekki gubsorfe, heldur mælum vjer fram meb 

oss vib saravizku hvers manns, mefe auglýsingu sannleikans, fyrir 

augliti Gufes. Sje nú,*^ segir hann, „kenning vor nokkrum hulin, þá 

or þafe þeim einum, er glatast munu, sem höffeingi þessarar aldar 

hefir blindafe á hugskotum, svo þeir sjái ekki biríu kenningarinnar 

um dýrfe Krists, sem er Gufes ímynd“ (2. Kor. 4, 2—4). Sami 

postuli segir í brjefi til annara safnafea: „Jeg hefi ekki látife af afe 

bifeja, afe Fafeir Drottins vors, Jesú Krists, Gufe dýrfearinnar virfeist 

afe gefa yfeur anda vísddms og opinberunar í þékkingu sinni, og 

skíri augu skilnings yfevars, svó afe þjer skynjífe, hvfiík afe sje von 

sd, er hann hefir yfeur til kallafe" (Ef. 1, 17. 18). 

Slík ræfea gefejast efalaust samvizkum allra manna; sjerhver 

fiunur þegar, afe þannig á kristinn kennari afe hegfea sjer fyrir 

^ugliti Gufes, er sannleikann elskar. Og virfeum vjer orfein betur 

fyrir oss, þá sjáum vjer, afe postulinn lofar uppfræfeinguna, sem 

margir þd ímynda sjer, afe tálmi og útrými kristilegum sannleika; 

þessa opinberun, sem hann prjedikar, bofear hann skynseminni 

ug vitinu, sem margir þd ímynda sjer afe sjeu gagnstæfeileg krist- 

ilegri opinberun, svo afe mafeurinn, eptir þeirra ætlun, verfeur afe 

ufneita skynseminni, ef Ijds trúai’innar á afe skína í sálu hans, efeur 
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afneita trúnni, ef hann ætlar sjer aí) ganga í Ijúsi skynseminnar. 

Nú til ab geta orfeib samþykkir sjálfum oss og öbrum í þessu efni, 

þá ver&um vjer aí) íhuga þessi tvö merkilegu orí), er svo mikií) 

hefir verife um þrætt: skynsemi og opinberun, og leitast vib 

ab sjá greinilega þýbingu þeirra; því ekki stendur þab á sama, 

hvernig svo þýöingarfull orb eru skilin, og hib skilmerkilega eflir 

ætíb sannleikann, en hií) úskilmerkilega veldur misskilningi og þrætu. 

„Opinberun sannleikans“ segir posíulinn vera þa&, er hann 

hafi helgab líf sitt. Eigi sannleikurinn ab verba þekktur af mönn- 

um, þá hlýtur hann fyrst aí) ver&a þeim opinber. þessi tvö orb 

(skynsemi og opinberun) eru ekki Öldungis samrar þýbingar; því 

ab þekkingin er greinilegri og fullkomnari, enn vitneskja sú, er fæst 

af hinum fyrstu áhrifum, en um þab, sem á engan hátt hefir 

birzt oss, getum vjer enga þekkingu Öblazt. þess vegna höfum 

vjer sagt, ab öll hin kristilega þekking sje byggb á opinberun. 

Enginn getur þekkt Gub af sjálfsdáí)um nema sjálfur hann, og 

eigi mennirnir ab þekkja hann, þá hlýtur hann aí) verba þeim 

opinber. Hinir fyrstu bobendur kristinnar trúar vísubu til hinnar 

almennu opinberunar, sem einnig er hlutskipti heiöingjanna — en 

þab er sú opinberun, sem er í náttúrumii, er meS sinni marg- 

breytni, reglu og fegurb birtir lof skapara síns, sú opinberun, 

sem er í undarlegum vibburbum, er mennirnir geta hvorki 

eignab neinni hendingu, nje heldur vizku eba hreysti sjálfra sín, 

heldur einhverri æbri stjorn; og sú opinberun, sem er í hjarta 

mannsins, þar sem Gub hefir skrifaí) lögmál sitt og birtir dúm 

sinn. En þar á ofan höfbu þeir einnig abra sjerlega opinberun ab 

boba, þab er: bobskapinn um dýrb Krists, sem er Gubs ímynd. 

Ef vjer sleppum þessari opinberun, þá er engimi kristindúmur til, 

því kristindúmurinn er ekki sama, og þetta, sem flestar þjúfcir vita, 

afc þafc sje Gufc til, sá er sje herra, löggjafi og dúmari — krist- 

indúmsins geta ekki hluttakandi orfcib afcrir enn þeir, sem Kristur 

hefir opinberazt. 

Nú þú ab þessar opinberaiiir sjeu íil^ þá er þab alls ekki 

manninum afc þakka, þú hann haíi mikla skynsemi og mikib 

vit; hann hefir ekki fundib þær, heldur eru þær gefnar honum. 
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En hvernig fer hann ab geta numi&j gripife og kannazt viÖ gublegar 

opinberanir? Dýrib hefir augu og eyru, eins og maburinn, dýrb 

Grubs ber fyrir eyru þess, lindin svalar því og ávextir jarbarinnar 

ala þab; hvab vantar þab þá, til ab geta þekkt Gub, sem opinberar 

sig í öllu þessu? þegar vjer spyrjum þannig, þá þykir öllum 

þab nærri þvi undarlega spurt, og þá svara allir einum munni: 

hvernig ætti dýrib ab þekkja Gub, þar sem þab vantar skynsemina? 

því þab er ágæti og yfirburbir mannsins, afe hann er einn skyn- 

samur mebal dýranna, sem eru skynlaus; þess vegna þekkir hann 

hlutina í kringum sig Öbru vísi, enn þau geta þekkt — þess vegna 

þekkir hann sjálfan sig og þab sem æbra er enn sjálfur hann* 

Pyrir því segjum vjer, ab gubleg opinberun, hversu dýrbleg 

og hversu Ijös sem hun er, kæmi oss ab engu haldi, nema 

Gufe hefbi gefib oss skynsemi til aí) grípa hana meb, 

því skynsemin hefir nafn sitt af aí) skynja, og meb því skynsem- 

in er æbri enn skilningarvitin, þá skynjar hún þab, sem þau geta 

ekki skynjab — hún skynjar raddir og krapta hins osýnilega heims. 

í náttúrunni og vevöldinni og samvizkunni er Gub því opinber 

hinum skynsömu einum saman. 

Ef vjer athugum hina kristilegu opinberun, þá sjáum vjer 

gublega náb opinbeiaba öllum möniium (Tít 2, 11): kristin trú er 

bobub í borgmn og á eybimörkum, rödd hennar hefir heyrzt um 

gjörvalla veröldu, og engin sú tunga og ekkert þab mál er til, ab 

i^ödd trúarinnar hafi þar ekki í hljömab. p6 segir postulinn, ab 

þeir sjeu til, sem hún sje hulin, þú þeir hafi heyrt hana; þessir 

hljöta nú ab verá hinir sömu, og þeir, sem Ðrottinn vor segir um, 

sjáandi sjái þeir ekki (Matth. 13, 13). Hvab er nú þab, sem 

bví veldur, ab þeir heyra ekki þab, er þeir heyra, ebur nema ekki 

Imirra sanninda, er hljöma í eyrum þeim? Mundi nokkur láta ' 

í alvöru um munn fara, ab þetta komi til af því, ab þeir 

^oyti skynseininnar, og ef þeir væru mibur skynsamir, þá muiidu 

ki’istileg sannindi verba þeim aubskildari og hafa meiri áhrif á þá ? 

I þannig mun engiim, sem kristinn er, tala uin þ á trú, sem 

^llir fjársjöbir vizkunnar og þekkingarinnar eru í geymdir — sem 

'^on er á Ijösinu frá ~~ sem á ab kenna oss veg vorn á jörbunni. 
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þeir sjá meíi augunum — segir Drottinn vor — og þekkja ekki, 

þeir heyra meb eyrunum, og fá ekki skilib (Mark. 4, i2). Svo a& 

þá vantar greind og vit; en hvar eiga þau heima? Vjer tölum 

allir um skynsemina svo sem um þá gáfu sálarinnar, er ræímr og 

dómar manna verbi rjettir af — er lýgin og villan leggist á flótta 

fyrir, eins og líka girndirnar í brjðsti mannsins þaggast nibur vib 

rÖdd skynseminnar, af því skynsemin lætur ekki leibast af hverju 

áhriíi, eins og hib holdlega, heldur sjer lengra fram. þab er sjálf- 

sagt, ab þeim, sem vib leitar ab ná skynsamlegri þekkingii, er 

hættara vib ab rata í efasemdir, enn þeim, er fellst á í blindni; 

en hvernig verbur meb sanni sagt, ab sá þekki sannleikann, sem 

ekki hefir prófaÖ hann ? En meb hverju getur maburinn prófaí), 

og meb hverju getur hann hrakib ástæbulausar efasemdir, öbru enn 

því ab neyta skynsemi sinnar? því þab er eins óskynsamlegt aö 

neita í blindni, eins og ab fallast á í blindni. Sá er vill gjöra 

mun á hinu sanna og hiim ósanna, hann verbur ab hafa vit sitt 

vib sjerhvab einstakt, en skynsemi sína vib þa^ sem stórt er og 

yfirgripsmikib; því hverjar abrar gáfur Iiefir Gub gefib oss til 

þess? Vilji nokkur svara: samvizkuna, vegna þess postulinn segir, 

ab hann mæli fram meb sjer vib samvizku hvers manns, raeb 

auglýsingu sannleikans, þá er þab ab vísu satt, ab í hverju óspilltu 

hjarta er skír mebvitund hins sanna og góba, og vjer getum meb 

sanni sagt, ab vjer finnum þab í samvizku vorri. En getur þá 

samvizka verib þar, sem ekki er skynsemi? Getur þab í nokkru 

verib hvab öbru gagnstæbilegt, sem rjett skynsemi og árvÖkur og 

ótæld samvizka fallast á? Um þá, sem kasta því er samvizkunni 

gebjast, segir postulinn, ab höfbingi þessarar aldar hafi blindab 

hugskot þeirra; en þar sem hugskotib er blindab og rangsniíib, þar 

er óskynsemi. Augab er Ijós líkamans, segir Ðrottinn vor; og ef 

auga þitt er heilbrigt, þá er bjart í öllum líkama þínnm, en ef 

auga þitt er sjukt, þá er myrkt í öllum líkama þmum (Matth. 6, 

22. 23). þetta á og vib um skynsemina, sem er auga sálarinnar. 

I heilagri ritningu finnum vjer þráfaldlega áminningar, sem miba 

til ab ávíta hin spilltu hjörtu, og sjervizku þeirra, er veita mót- 

stöbu sannleiknum; en vjer finnum ekki eitt orb, sem vari vib 
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skynseminni—heldurheimtarpostulinn skynsamlega guíisdýrkun 

(Rdmv. 12, 1). 

þess vegna gæti gubleg opinberun ekki komib oss ab haldi, 

Gf vjer hefbum ekki skynsemi til ab veita henni mðttöku; en hins 

vegar yrbi skynsemin oss ab jafnlitlu libi til þekk- 

ingar á gublegum hlutum, nema Gub og sannleiki 

kans væri oss opinberabur. Ilversu mikib mundirbu sjá, 

þá auga þitt væri ósjúkt og heilt, en þú stæbir uppi á eybifjöllum 

* dymmvibri ? Legbist náttmyrkur Öllu megin yfir þig nibur, þá 

sæir þú ekkert, og þú þú tendrabir loganda blys, þá sæir þú ab 

eins, og þo óskírt, grilla fyrir því*er næst þjer væri, en fegurb 

sveitarinnar sæir þú ekki — og ovíst ab þú ratabir á þann veg, 

sem þú vildir feginn finna, vib þab hib dapra Ijús. þannig er í 

skynseminni útaf fyrir sig ekkert glebilegt og huggunarríkt, og 

ekkert, er styrki og endurnæri sálina, væri ekki fylling gublegrar 

opinberunar. Nú er ab vísu i hinni sjáanlegu verÖldu mikil nægb 

opinberunar, en tákn hennar þurfa þú útþýbingar; til þess ab vjer 

í henni getum fyllilega sjeb Gub. Vibburbirnir í heiminum opinbera 

Gub einnig; en i mörgum þeirra sjáum vjer hann ekki sakir 

skamsýni vorrar, og af Öllu, sem til hefif borib frá upphafi 

veraldar, opinberar enginn hlutur oss eins berlega Gub, og kenningin 

om dýrb Krists, sem er ímynd Gubs. Takir þú þessa kenning í 

*^tu't, þá væri þab eins og ab vilja slítkkva súlina til ab geta 

brugbib upp skribljúsi, hvab sem þú settir í stab hennar. Sama 

um mannlegt hjarta, spillt og aílagab eins og þab er, ab þab 

bobar ekki Gub, nerna dauft og skakkt og úskilmerkilega. Nú er 

ý)or sjáum, ab skynsemin fellur í dá, svo ab hún vill ekki leita — 

hún leitar, og getur ekki fundib — ab hún kemst á villistigu, 

taela hana burt frá uppsprettiim lífsins og sannleikans, þá 

^•jútum vjer ab játa, ab skynsemin er ekki sjálfri sjer einhlít, og 

henni er ekki einhlítt þab, sera oss er vant ab birtast í heim- 

mum. þegg yegna mænum vjer upp til hæba, og andvörpum eptir 

*^aegari og söbugari þekkingu, og eptir úhultari handleibslu, enn 

®júllra vor og vorra líka. þetta er nú hinn kristilegi nábarbobskapur, 

Gub hefir látib Ijúsib skína í dymmunni — ab sá er í heim- 

4 
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inum opinberabur, sem er vegurinn, sannleikinn oglífib (Jóh. 14, 16). 

Hann kom í heiminn, hin sýnilega mynd hans hvarf, er hann hafbi 

af lokib sínu mikla ætlunarverki; en orí) hans urbu eptir. þau 

fjekk hann tiTÍum vottum, til ab boha þau um heiminn; en svo ab 

þau skyldu ekki glatast nje aflagast þegar stundir libu, þá voru 

þau í rit sett, er allar aldir síban eru heilóg haldin; og þetta safn 

heilagra bóka, sem allar saman, bæbi hinar eldri og yngri, miöa 

til 'ah skíra þekkinguna á Gubs dýrb í Jesií Kristi (Kor. 4, 6)j 

kóllum vjer einkanlega opinberun. Sje hiin gefin mönnunum 

af Gubi, handa Óllum kynkvíslum mannanna á sjerhverri tíb, þeim 

til leifebeiningar í allri eptirgiænnslun þeirra, og til eptirbreytni í 
< 

allrk hegbun þeirra og til huggunar í allri eymd þeirra, þá verbur 

inntak hennar ab vera gublegur sannleiki, þá verhur hiin aí) 

vera einhlít, þah er, allt sem maburinn þarf ab vita sjer til 

sálubótar veribur ab vera í henni fólgib, og hun má ekki hafa í 

sjer eintóma hulda speki, og fáskilda, heldur verhur hún ab vera 

svo greinileg, ab sá sem hefir einlægan vilja geti gripib þab, 

sem hverjum er þörf ab vita, og er jafnáríbandi háum og lágum, 

vitrum og fákænum. 

En þegur vjer %kohum hin helgu rií vor, finnum vjer samt 

sem áöur í þeim ekki-^aí) eins ýmislegt mihur áríÖandi, sem er 

ógreinilegt, heldur og margt, er hverjum kristnum manni ríí)ur á 

ah vita, og svo er flóki^, afe ekki veríiur úr því greitt, utan meb 

rannsókn og umhugsun; vjer sjáum á stundum fremur vera til þess 

bent, emi ab þaÖ sje berlega sagt. Hvers vegna var oss þab eigi 

öbru vísi opinberab? hvers vegna virti hin eylífa spekin oss ekki 

skírrar og greinilegrar frásagnar um Öll sannindi krisíinnar trúar, 

í því sambandi sem þau eru í hver viö Önnur, svo ab öllum deilum 

hefbi verib lokib meÖ þeim Öllum, er trúa opinberuninni ? þab er 

vegna þess, vjer eigum aí) leita áhur enn vjer finnum 

—- vegna þess kraptar vorir, skynsemi og vit, áttu ab þróast af 

áreynslu umhugsunarinnar — vegna þess þah eitt verÖur vor 

eiginleg eign og sameinast sálu vorri, er oss hefir vantah og vjer 

höfurn aÖ leitab, er vjer höfum barizt fyrir og armæbu þolaí) og 

sálin hefir fundib hvíld í, ab aflokinni baráttu sinni. 

I 

r 



Skynsemi og opinberim. 43 

Allar góbar gjatir koma ab ofan, — maburinn getur ekki gefib 

sjer þær sjálfur, en Gub gefur honum þær; þá gefur Gu& þær 

ekki á þann hátt, a& þær fáist fyrirhafnarlaust. Ma&urinn þarfnast 

braubsins til ab nærast og se&jast af; en þó hann þarfnist, gæti 

bann samt ekki skapab eina sá&tegund, til a& fullnægja þörfum 

sínum. En Gu& lætur sá&i& vaxa í Öllum tegundum þess; þö ekki 

nema á dreif, stöng og stöng; þa& spretíur ekki sjálfkrafa á heilum 

^krum, eins og þistlar og illgresi. Hvers vegna er því svo fyrir 

komi& a& hi& dnýta kemur af sjálfu sjer, en hi& nytsama einungis 

'^i& i&jusemi og kunnáttu ? Ekki vegna neins annars enn þess, a& 

Gru& hefir vilja& vekja manninn til þessa hvorstveggja: i&jusemi og 

kunnáttu — a& hann hefir vilja& ma&urinn skyldi eta brau& sitt í 

sveita andlitis síns, og venjast á a& ver&a til margs hæfur. Málm- 

iun, sem er raönnunum svo 'ömissandi, hva& sem þeir eiga a&'gjöra, 

geta þeir ekki búi& til sjálíir, heldur ver&ur a& undirbúa hann 

handa þeim f hinum stórkostlegu smi&jum, er handaverk raannanna 

kómast í engan samjöfnu& vi&. ■ En til hvers lag&i Gu& ekki 

uiálminu á yfirbor& jar&arinnar, heldur fol hann djúpt í skauti 

Qallanna, nema til þess manninum skyldi lærast a& opna hamrana, 

döra sjer veg, inn í jör&ina, lei&a burt vatni& úr hinum djúpu gjám, 

ug afla sjer þannig kunnáttu og þekkingar, um lei& og hami flytti 

í)ársjú&u jar&arinnar upp undir beran himin? Fuglinum hefir Gu& 

gefi& { öndver&u nokkurs konar fýsn, e&a enn heldur dásamlegt vit, 

fuglinn veit ekki sjálfur af; fyrir því kann hann a& búa sjer 

hrei&ur, án þess neinn hafi kennt honum þa&; en þess vegna 

' hyr hann þa& til enn, eins og hann hefir gjört frá upphafi 

^öraldar. Ma&urinn þar á móti, þótt hann sje fuglinum æ&ri, þá 

hann ekki fæddur me& neinni þess konar íþrótt; hann ver&ur a& 

^^ma af ö&rum me& fyrirhöfn og kenna sjálfum sjer; en vegna 

þess a& hann, í sta& hinna gáfnanna, * ö&la&ist skynsemina, er 
^ifelldlegg^ getur dafna& og fullkomnazt, þess vegna hefir hann og 

áreynslu sinnar, og honum lærist a& auka smá saman hreysi 

sitt þanga& til þa& ver&ur a& höll. Eins er um hi& andlega — 

eins er um hi& helgasta; ma&urinn átti þar einnig a& finna því 

meira, sem hann ver&ur a& leita betur. Gu& Ijet opinberun sína í 
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forn rit og daubar tungurj og huldi hana fyrir oss svo sem í blæju 

libinna tíma. En meb því aubæfi þau, sem þar í eru geymd, eru 

manninum eins dmissandi, og ijársjó&ir fjallanna, eba dýrmætir 

ávextir jarbarinnar — meb því þau fullnægja sárasta hungri 

mannlegrar veru; þess vegna leitar hann þeirrar þekkingar, er megi 

leifea hann inn í þessa helgiddma; og hver fær mælt eba talií), 

hversu mjög sil rannsókn og umhugsun, er hjer vib þarf ab hafa, 

heíir eflt allar þær vísindagreinir, sem mannlegu lífi eru til ágætis 

og prýbi. þÓ snertir þetta einkum hina frófeu og lærbu, jafnvel 

þótt afleibingar þess nái 'og til leikmanna. En hitt snertir allar, 

ab þó hinar helgu bækur liggi nú sjerhverjum opnar á hans tungu, 
• 

verba þó sannindi trúarinnar fundin af þeim einum, er þeirra leita, 

og ab þekking þeirra náir ekki ab þróast nema í þeim einum, er 

rannsaka þau meb hógværb og kostgæfni, og brúka skynsemina og 

vitib, er sálin hefir þegib af Gubi. þannig samsvara hjer einnig 

hinar ytri gjafir hinum innri; hinni innilegu þekkingarfvsn, sem 

maburinn megnar ekki sjálfur ab fullnægja, samsvarar opinberun 

gublegra sanninda; himneskri rödd og háleitri fegurb opinbeninar- 

innar samsvara hin næma heyrn skynseminnar og hin hvassa sjón 

vitsins. Hver sem vill vera kristinn, hann fyrirlíti enga af Gubs 

gjöfum, og vanbrúki þær ekki, því allar stubla þær til þess, ab 

skíra þekkinguna á Gubs dýrb í Jesú Kristi. 

I 

6. 
GUÐ ER ALSTAÐAR NÁLÆGUR, ALMÁTTUGUR. 

Gub minn! þegar jeg hefi reynt af öllu hjarta ab hefja huga 

minn til þín, þegar jeg hefi reynt af öllu hjarta ab grannskoba veru 

þína, hversu optlega hefi jeg þá fundib, ab þú ert hinn órannsak- 

anlegi, hinn óskiljanlegi, og hversu fjarri því fer, ab andi mannsins. 



Gu^ er alstaí)ar nálægur, almáttugur. 45 

sem ekki megnar ab skilja sjálfan sig, muni fá skiiií) djup vem 

þinnar, þú sem ert fa?)ir andanna! þá snjeri Imgur minn aptur 

örmagna, ög tunga mín kenndi vanmáttar síns, hún vildi ekki tala 

um dýrb þína, því hún gat ekki talaí) um hana tilhlýbilega. En 

svo sagbi jeg vih sjálfan mig: Laukstu þá upp munni mannanna, 

gafstu þeim hib furí)ulega vald ræbunnar, einungis til þess, ab þeir 

skyldu tala um þab, sem jarí)neskt er og lííilmútlegt, þab sem hverfur 

á mefean vjer tölum um þab, þab sem heffei engan mátt og enga 

veru, ef ,þaí) væri ekki til og hjeldist vib af þínum mætti, 

þú sem fyllir upp alla hluti, þú hinn fyrsti og hinn síbasti, þú 

hinn almáttugi? Jeg finn þú orb á vörum mínum, sem vitna ekki, 

þegar þau eru rjett skilin, um neitt sem augaí) heíir sjeí), eöa jeg 

beíi fundib á jörbunni, iivab víba sem jeg heíi leitafe. Jeg kalla 

hlutina gúí)a, þegar jeg heíi not af þeim, jeg kalla mennina gúíia, 

þegar þeir líkjast* h o n u m, sem er uppspretta veru þeirra; sumir 

Gru betri enn sumir, en þú veit jeg í hjarta mínu, ab orbiÖ gú&ur, 

í æbstu merkingu þess, á ekki vib neitt þaö, sem úfullkomib er, 

3-^ enginn er gúbur nema Gub einn (Matth. 19, 17). Jeg kalla 

öiennina vitra, jeg kalla þá volduga og drottna jarbarinnar; jeg 

kalla þann sælan, sem heíir fundib spretía upp í sjer þá íilfinning 

yndis og ánægju, sem hold og blúb og dýrb þessa heims geta ekki 

veitt; en í hjarta mínu veit jeg þú, hver aí) er einn saman vitur 

sæll og einn saman voldugur (Tím. 1, 17; 6, 15). Jeg skal 

því ekki hafa þessi orb einungis um hib úfullkomna og lítilfjörlega, 

heldur ætla jeg ab bera þau fram meb öllu afli þýbingar þeirra, 

ætla ab reyna til ab nefna meb þeim, hvab þab er, sem hreiíir 

í innstu fylgsknum hjarta míns, hvers jeg er mjer mebvitandi, 

hvab jeg veit um lífib í mjer sjálfum og andann, sem jeg dreg ab 

*^jer; jeg ætla ab reyna til, ab tala um dýrb þína, eylííi Gub! til 

þess jeg geti fyllt sálu mína af tilbeibslu á þjer, og, ef verba 

^setti, vakib tilbeibslu í annara sálum. En opinbera þig kröptuglega 

1 mjer á gubræknisstundum mínum, svo hugurinn fyllist og jeg 

þau orb, sera rjett eru og hæfileg, þegar maburinn talár 
um þig T 

Opt segja menu, ab vjer getum ekki öblast neina þekking á 
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Gubi, *heldur sje hann oss hulinn, eba vjer ab eins getum gripib 

hann í óljósum hugarburbi; en hvab er þab annaÖ, enn eintóm 

undanfærsla, eintóm löngun til ab hliÖra sjer hjá kostgæfilegum og 

helgum hugleibingum, eba til þess ab hylja si'g heldur í þoku, enn 

hugsa skírt og greinilega? Verkib lofar meistarann I hversu opt hafa 

menn ekk’i getab sjcí) þab á mannlegum handaverkum, hvaí) búib 

hafi í sálu meistarans sem bjó þau til, og gerbi leynilegar hugrenn- 

ingar sínar og háleitar tilfinningar hjarta síns sýnilegar í handaverkum 

sínum; og hversu gjörla hafa menn ekki getab þekkt innstu fylgskni 

sálar hans, þó þeir hvorki hafi heyrt hann nje sjeb. Og þjer 

himnar! og þú jörb! mundub þjer ekki eins berlega segja frá 

meistara ybrum! Og þú mannlegur andi! sem finnur, ab þu ert af 

háum stigum, þótt þú sjert hjer á jörb dupti klæddur, þú ert líka 

eitt af handaverkum hans, sem hann setti merki dýrbar sinnar á, 

því þig skóp hann eptir mynd sinni- Nú ef nokkub er til í oss, 

sem líkist Gubi, ef vjer erum hans ættar (Post. 17, 28), mundi þá 

ekki þekking vor á Gubi vera rjett^ og ræba vor um hann vera 

hæfileg, þótt vjer sjáum hvorki nje skiljuin alla veru hans ? Enginn 

mabur hefir nokkru sinni sjeb Gub, en hinn eingetni Sonur, sem er 

í skauti Föbursins, hann hefir sagt oss af honum (Jóh. í, 18); og 

þau orb, er hann birti dýrb FÖbursins meb, og endurhljóma í 

hjörtum vorum, af því vjer líka köllum Gub föbur vorn, og erum 

hans ættar, þau orb geta ekki villt oss, heldur gefa þau oss rjetía 

þekking á því, hvílíkur Gub sje. 

Gubs nafn er mikib og heilagt Vei þeim manni, sem leggur 

þab vlb lijegóma og leikur sjer ab því meb vÖrunum, án þess þab 

veki nokkra tillinningu í hjarta hansl þetta orb: „Gub“ er svo 

þýbingarmikib, og innibindur í sjer svo margar hugmyndir, ab þab 

nálega ber oss ofurlibi. þess vegna verbur meira fjör í tilfinningu 

vorri, þegar vjer ncfnuni Gub eptir því, er vjer köllum náttúrur 

hans, þab er: meb einu af nöfnum þeim, sem ab sönnu merkja 

alla gublega veru, en benda þó til, ab vjer einungis skobum hana 

á einn veg, og vekja eina hugmynd iim hana Öbrum fremur í sálu 

vorri. þegar jeg segi: hinn eyliíi, hinn almáttki, hinn rjettláti, 

hinn algóbi, þá nefni jeg þar æ hinn sama, og Gub er allt þetta 
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* einu, en hjarta mitt kemst þó ekki viÖ á einn veg af sjerhverju 

þessara orba. Jeg nefni eitthvert af þeim, sem mjer kemur fyrst 

í hug, eba hjarta mitt heíir mesta þörf á ab heyra; en þegar jeg 

er a?) hugsa um Guí), og ætla ab safna nöfnum hans saraan, til 

ah geta skilib, á hvern hátt jeg er mjer þess mebvitandi, ab Guí) 

er til, hvert þeirra á jeg þá ab nefna fyrst? 

þegar Páll stób í Aþenuborg innan um heibinn lýb, sem ekki 

þekkti hinn sanna Gub, hugsubust honum þó orí) tii ab tala mefe 

um gufelega veru; hann fann slík orí), er ætí& hafa síban verib 

talin mebal hinna háleitustu orfea; því hver hefir ekki opt og 

tíbum, þegar hann ætlafei sjer aí) tala um Gub, tekib undir meb 

hinum mikla postula: Gu& er ekki fjarlægur neinum af oss, því í 

honum lifum, hrærumst og erum vjer. þaí) er hií) fyrsta, er jeg 

verb var vií), afe hvert sem jeg lít, þar er gufelegur kraptur, sem 

er umhverfis mig, og í mjer og fyllir upp alla hluti; afe hvar sem 

jeg er, þar er og sá, sem meiri er enn jeg, og þekkir alla hluti. 

Alstafear nálægur — Vera má, afe takmarkafeur skilningur eigi 

einna bágast mefe afe grípa þýfeingu þessa orfes, um þafe er allra 

torveldast afe gera sjer nokkra hugmynd eptir því, sem í oss býr, 

efea kringuin oss er. Afe vísu get jeg mefe sanni sagt, afe hugur 

minn sje ekki bundinn vife stafeinn, sem jeg stend á, nje þá hluti 

eina, sem jeg næ til mefe höndunum, því hann ílýgur iit um hin 

vífelendu veldi jarfearinnar, og fer gegniim himnana á vængjum 

vindanna; afe vísu get jeg mefe sanni sagt, afe ást mín sje ekki 

hundin vife stafe nje tíma, hiin fylgir þeim í Qarlægfe, er jeg ann, 

og flytur þá til mín ár gröfunum, sem fyrir löngu eru látnir, því 

þeir sem unnast hugástum, þeir eru ætífe hver öferum nálægir. En 

ullt þetta raá ekki kalla skugga af nærveru hins óendanlega Gufes 

um allan hinn ómætanlega geym og tímann, sem aldrei stöfevast. 

Én þó afe vjer í þessu tilliti allra sízt getum skilife hann, sem er 

okki fjarlægur neinum af oss, sem vjer lifum, hrærumst og erum 

h þá er þó enginn sá, er ekki viti, mefe hinni háleitustu og helg- 

ustu vissu, afe Gufe er ætífe og alstafear nálægur. Hefir nokkur 

verife þar staddur, er hann gæti sagt; hjer er Gufe ekki, hjer sje 

jog ekki mátt hans afehafast neitt, skapa, nifenr rafea, vifehalda. Heíir 
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nokkurn tíma verfó nokkur sá, er mennirnir höffcu gjört osanngjarnar 

gersakir, ákært og sakfellt, a?) hann hafi getafe efazt um í hugskoti 

sínu, þegar sjerhverju hjarta og sjerhverju eyra var lokafc fyrir 

honuin, afe einn sje til, sem þekkir gófea vfóleitni hans, aí) einn 

sje vfóstaddur, sem ekki dsemir eptir mannlegum hætti. Hefir 

nokkurn tíma nokkur unnií) illvirki, og reynt til aíi skýla því, og 

tekizt ab skýla því fyrir sjerhverju dæmandi auga, og sjerhverri 

hegnandi hendi hjer á jörSu, en vitaí) þó ekki í hugskoti sínu, afe 

sá var vifestaddur, sem sjer þafe sem í leyndum er, og endurgeldur 

opinberlega. Heíir nokkum tíma nokkur befei?) meb loíningu og 

hógværum anda, og óttast þó, ab bæn sfn mundi hverfa ut í bláinn, 

og komast ekki til eyrna þeirra, er hun girnist ab ná ? efea ímynd- 

ab sjer, ab Drottinn himins og jaifóar hafi tjaldbifó sína. á hæSunj 

uppi, hinu megin vfó stjörnurnar, fjarri þeim, er kalla á hann í 

þrautum sínum ? Himininn og himnar himnanna geta ekki rúmab 

hann (Konung. 8, 27), hann býr í hæbum og helgidómi, en hann 

býr líka hjá þeim sem aufemjúkur er og volafeur í anda (Es. 57, 

15). þessi rödd hljómar til vor úr helgidóminum, og upp úr innstu 

fylgskiiLim hjarta vors: Drottinn! hvert skal jeg fara frá anda 

þínum? hvert skal jeg ílýja frá augliti þínu? þó jeg fari upp í 

himininn, þá ertu þar; þó jeg búi mjer legurúm í undirdjúpunum, 

þá ertu þar; þó jeg tæki vœngi raorgunrobans, og þó jeg gjörbi 

mjer bústab yzt vi?) heimsskautife, mundi þar einnig hönd þín leifca 

mig, og hægri hönd þín halda mjer (Sálm. 139, 7—10). Og því 

vil jeg helga mig fyrir augliti þínu, svo jeg kjósi ekki a& flýja 

frá þjer, heldur kjósi jeg ab ílýja til þín, og ab hvílast undir vernd 

þinni, og í fafemi kærleika þíns, þú, sem ekki ert fjarlægur neinum 

af oss, sem vjer lifum, hrærumst og erum í! 

þegar vjer fyllum sál vora af hugmyndinni um alstafearná- 

lægb Gubs, munum vjer skjótt finna, ab hún verbur ekki slitin frá 

hugmyndinni um almætti Gubs, því hinn eylííi Gifó fyllir ekki 

iipp himna og jöifó abgjöifóalaus, heldur gefur hann ölluni líf og 

andardrátt og sjerhvab annaí) (Post. 17, 25). „Gub almáttugur!“ 

Hversu ósjálfrátt brjótast ekld orfe þessi fram af munni sjerhvers 

manns! þau verba hinum glaba af munni og hinum þakkláta, 
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hinum hrygga og hinum hrædda. „Guh almáttugur Hversu opt 

heíi jeg ekki sjálfur nefnt þessi orí), þá ýmislega stæbi á fyrir 

mjer! Og afe jeg nu nefni þau aptur á þessari hugleifeingastund, 

hemur ekki til af þvíj a?) jeg ætti a& safna ástæ&um saman frá 

dÖlum og fjöllnm, hafi og haubri, undirdjupunum og stjörnuhvolfinu, 

fil ah sanna mefe fyrir sjálfum mjer almætti Gufes; því undir eins 

JG?: lýk upp augunum, þá sje jeg, ah yfir öllu veldi drottnar 

6itt veldij sem heldur Öllu saman; undir eins og nokkur íhugun 

vaknar í sálu minni, þá veit jeg, ah orbib „Guí)“ merkir: hinn 

almáttuga. En jeg nefni þau, til afe minna mig á, aÖ þó Guí) 

gerfei manninn aí) herra jarfearinnar, og gæfi mönnunum vald og 

sumum þeirra yfir öferum mönnum, og leyfíii a?) þeir kölluöust 

luáttugir á jöröunni, þá er þö allt veldi þeirra hans eign, og honum 

verí)a þeir aí) vinna, Konungi konunganna og Ðrottni drottnanna, 

hvort sem þeim er þafe Ijiift eí)a leitt. Hann gefur öllum líf og 

undardrátt og sjerhvaí) annaí) — ah jeg anda ah mjer og frá mjer, 

hjarta mití bærfeist hib fyrsta sinn, og mun bærast hi?) sí&asta 

®uin, aí) jeg bergbi stundum á bikar glebinnar, en stundum á bikar 

^otlætinganna, þaÖ er allt af þínum mætti orbife, Drottinn minn 

og Gub minn! Jeg þarf ekki ab sanna þetta fyrir mjer, því mjer 

^seri næstura óhætt afe segja, aí) jeg sje fæddur meb þessari meb- 

’'^ítund; jég veit ekki nær him hefir vaknab í sálu minni, eba nær 

^tm,.sem er almáttug sjálf ,og enginn má í möti standa, hefir 

hrotizt inn í hana, og stígib yfir sjerhverja efasemd; en jeg vil , 

halda mjer fast vib hana og láta hana leibbeina mjer á hinni villu- 

Sjernu lífsleife. Fari hjarta raitt ab stæra sig heimskulega; fari 

ostyrilátar ímyndanir aí) telja mjer tru um, ab jeg megi öhræddur 

hruna á fram; fari jeg ab vanbriika vald þab, er þú trúbir mjer 

fyrir, Qxib minn! þö ekki værl nema vald mitt yfir hinum lítilmöt- 

^ogasta — lát mig þá minnast þess, hversu opt þú hefir sagí vib ' 

oiennina, eins og þú sagbir vib hafife: Hingab skaltu komast, en 

^hki lengra! hjer skulu háöldur þínar brotna (Job. 38, 11)! Fari 

^^jer ab sortna fyr ir augura, fari mjer ab faliast hugur, og fari jeg 

Örvinglast, eins og enginn væri til a& hjálpa, eins og ekki ab 

O'os hib nálæga heldur og hib ökomna væri hulib sorgavblæju, og 

4 
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vonin sjálf væri undir lok libin, 6! minntu mig þá á, a?) þu ert 

sá, sem lífgar hib dauba, og kallar á þab sem ekki er, svo sem 

væri þaí) (Rómv. 4, 17). 

Almáttugur Gub, sem allt gjörir, er honum þóknast, sem ekkert 

miklast, svo ab honum sýnist þafe undarlegt, og ekki þykir neitt 

lítib, svo sA hann fyrirlíti þaÖ, sem leibir missirin á fram, og 

gefur hverju þeirra gleti eba mæ?)u, sem leibir mennina á fram og 

gefur hverjum þeirra krapt og tðm og tækifæri, sem beygir jafnvel 

hjörtu mannanna — getur þa?) verib, aí) einnig þessa hugsun raegi 

rangfæra, afe eitrií) geti læbzt elnnig inn í þab, sem á aí) vera 

lækning sáium vorum. p6 er til ein hugmynd, sem hjarta mitt 

titrar af ótta fyrir, þó hún látist vera byggb á þekkingunni á al- 

mætti Gubs. Eptir þessari hugmynd, er heimurinn í rauninni sama 

og Guh; hann er einungis mynd guSlegrar veru, og allt sem vií) 

ber í heiminum fer einungis Gu&s verk. Hví óttast jeg þessa hug- 

mynd? Menn hrósa henni þó vegna þess, ab hún eignar Gu()i 

einum allan mátt; verbi nokku^, segja þeir, í alheimi, meb öndununi 

ehur hinu andalausa, ver^i hib minnsía, sem Gub hefir ekki gjört, 

þá er veldi hans takmarkaí), og þá er hann ekki ahnáítugur. þjer 

gjöriB lítib úr GuBi, segja þeir sem ímynda sjer þetta, þegar þjer 

þykizt hafa vald á, aB takast eitthvaB á hendur, annaBbvort iUt 

eBa gott; þjer viljiB sjálfir vera guBir, og viljiB komast undan valdi 

hans, og sjáiB ekki, aB þjer eruB einungis verkfæri í hendi þess, 

sem einn á ríkiB og máttinn og dýrBina aB eilífu. 

En hversu haglagar sem ályktanir þær eru, sem þessi hug- 

mynd er á byggB, og hversu vegieg sem orBin eru, er menn prýBa 

hana meB, þá er hún þó jafnhuggunaiiaus fyrir mig. Ætti jeg aB 

failast á hana, yrBi mjer aí) sýnast allt líf mannanna óttaleg lygi 

þeirra viB sjálfa sig, eBa þó heldur lygi þess, er skapaBi í oss- 

alla aBra mebvitund, enn meBvitund sannleikans — þaB er aB 

skilja, ef þessi hugmynd væri sönn. því vjer erum oss þess meB- 

vitandi, aB vjer erum friálsræBi gæddir, aB vjer í hugskoti voru 

getum hallaB oss til hverrar hliBar sem vjer viljum, hvaba skorBur 

sem reistar eru krapti líkama vors. Nú leitast menn viB aB koma 

oss í skilning um, aB oss missýnist í þessu efni; vjer þykjumst, 
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þeir, hatast-afe sjálíir, en þaí) er þ(5 reyndar hinn mikli 

veraldarandi, sem einn gjörir allt, og gjörir sjálíur í oss, þaí) sem 

^j^r gjörum. Vjer elskum Gub, og höldum hann elski oss, en ' 

ölskan sjálf er ekki annaÖ enn eintömur hugarbur?)ur; því sjeum 

vjer ekki annab, enn partar efca geislar af anda Gubs, hugsanir í 

sálu hans, eba limir á líkama hans, eba hvaí) annab sem menn 

kalla þab: þá er hitt reyndar, ab Gub elskar sjálfan sig, þar sem 

vjer þykjumsí elska hann. En allra dttalegast finnst mjer þab, a'b 

þá er enginn mismunur ills og góbs, þá er allt Giibs opinberun 

og Gubs verk. Hvers vegna kvelur þii þig, vesæll maÖur! á um- 

^ugsun synda þinna? þu varst ekki annab enn verkfæri í hendi 

tins almáttuga, þu hlauzt, eins og von var, ab fara þaí) sem hann 

leiddi þig, og framkvæma þaí), er hann haf&i fyrirhugab. þab var 

hann, sem lagbi vopni?) í hönd morbingjans, og beitti því mðti 

hrdburbrjöstinu; þab var hann, sem leiddi svikarann lengra og 

lengra, án þess hann fengi möti stabib, allt til þess, er hann seldi 

saklaust blób. Hvab viltu þá bitra og kvalafulla tilfinning í brjösti 

, er jeg kalia ibrun og samvizkubit ? Hvab viljib ])jer hug- 

i'enniwgar, sem ásakib hinn brotlega og leiptrib meb ogurlegum 

eldingum nibur í djup þab, sem hann er í hrapabur, og sýnib 

honum alla hans öumræbanlegu eymd, svo liann örvinglast iit af 

hmanum, sem libinn er, og ut af tímanum, sem koma mun; þjer 

kvalarar, er segib vib hinn öfarsæla: þab er allt saman sjálfum 

Þjer ab kenna — hvab viljib þjer, heimskulegar hugrenningar ? 

Þjor evub þö ab eins sprottnar af illura vessum i líkamanum og 

afvega leiddu ímyndunaraíli, en erub ekki ögnanir hins eilífa Ðöm- 

því hvernig gæti hann ásakab þann, sem ekki gekk annab 

hann var neyddur ab ganga, og ekki framkværndi annab enn 

þess, er enginn fær í möti stabiÖ?’ 

Jeg veit þab, og sje þab berlega, ab ali* jeg þessa ímyndun 

^ ^ojer, muni jeg geta slitib mig frá öllum samvizkupísliuu, afmáb 

^llar syndir mínar, skopast ab allri skuld minni, einskis virt hverja 

^sökun frá himni og jÖrbu; og samt sera ábur, þö jeg gæti rekib 

^ort allan ötta, og gæti meb þessu möti gjört enda á allri baráttu 

Ofiilli syndar og rjettlætis í brjösti mínu — þar sem jeg þá yrbi 

4" 
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ab álíta hvorttveggja jafnsamfara Guí>s verUj og jafnðumflýjanlegt 

fyrir þann, sem ætlabur væri til annarshvors þessa: samt sem á^ur 

yrfei þá þessi hugmynd mjer dttalegust allra hugmynda. því geti 

mjer lærzt, ab halda synd og viburstyggí) og smán og spilling og 

afbrot sjeu ekld annab enn eintdm nöfn, þá lærist mjer undir eins, 

a?) halda sannleikur og rjettlæti og sakleysi sjeu þaí) líka. Vifc 

ií)runina missi jeg einungis sjálfs mfn, lofs míns og rjettlætis — 

en vií) þessa upphafning yíir ibrunina, missti jeg Gubs; hann væri 

þá ekki framar minn Gub, ekki sii vera, er jeg gæti orbií) frá 

mjer numinn af ab undrast og tigna; hann væri fabir lyginnar ekki 

síbur enn sannleikans; hann kveldi skepnur sínar á ibrun þeirra 

athafna, er hann sjálfur neyjjdi þær til ab áforma og framkvæma, 

og píndi þær>á kröfum, er hann sjálfur lofabi þeim ekki ab geta 

fullnægt. þd su hugm^md um Gub, ab hann sje sá eini, er aí)- 

hefst í hinu dmæianda ríki andanna, gæti leyst allar efasemdir, og 

gæti gjÖrt allar abrar hugmyndir skírar: þá mundi þd sil hugmynd, 

er allra er helgust, verba vib þab myrk — en þab er hugmyndin 

um alfullkomlegleika Gubs; og hin Öruggasta vissa í sálu minni 

mundi þá haggast, — en þab er vissan um, ab hib illa er-ekki 

gott, og ab jeg syndga, ef jeg gjöri þab sem illt er. 

En þrátt fyrir allt þetta nefni jeg þd orbin Gub almáttiigurl 

og nefni þau mefe fullkominni sannfæring, veit þab og finn og trúi 

því í djúpi sálar minnar, ab Gub er almáttugur. Jeg trúi því,^ ab 

ekkert vald sje til, hvorki á himni nje jörbu, nema þab, sem Gub 

hefir gefib, og ef Gub tæki krapt sinn burt, þá drægi þegar líf og 

mátt úr Öllu, og allt yrbi ab engu. Jeg trúi því, aí) þegar Gub 

kveikti Ijds skynseminnar í brjdsti skapabrar veru, og gaf henni 

um leib frjálsræbi og takmarkabi vib þab ab nokkru leyti 

sjálfan sig — ab því orbatiltæki geta þeir einir hæbzt, sem 

vilja útrýma Öllu frelsi úr gubsríki ■— er hann lagbi á vald 

skynsamrar skepnu, ab hallast ab sjerhTverri hvöt, ab kjdsa og 

áforma eptir gebþekkni: þá hafi hann og um leib takmarkab sjer- 

hverja skepnu; hún megnar alls ekkert, nema þaí) er Gub gaf 

henni krapta og tækifæri til, alls ekkert, nema á því svibi, er Gub 

setti hana á, og ekkert er henni unnt ab gera, nema þab, sem eflt 
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getur ráb hins alináttka. Jeg trui því, ah hvab sem vjer gjörura 

því, sem vjer megnum ab gjöra, þá muni þö sjerhver athÖfn 

vor koma undir stjörn hins almáttuga Guí)s. Vjer gröbursetjum 

og vökvum, en Guh einn gefur frjöfgunina (I. Kor. 3, 6), og 

gefur haiia opt undarlega, stundum þeim vísinum, sem enginn gaf 

gaum ab, og því fræinu, sem enginn vissi hvab ör mundi verba; 

þar á möt setur Gub skorbiir fjær ebanær, en þær skorbur eru öbif- 

^nlegar; hann setur skorbur hafrötinu, vindunum og gjörbum manna. 

1 þessari trú er hin dýpsta aubmýkt; maburinn getur ekkert 

tekib, nema honum sje geíib þab af himni (Jöh. 3, 27); sjerhver 

gáfa, sjerhver hvöt til hins göba, sjerhver hentugur tími, sjerhver 

framför og blessun, — allt kemur þab Trá Gubi; en engin tálmun 

kemur heldur án vilja Gubs og stjörnunar, hvort heldur sem hún 

er eintörat pröf, til ab auka aíl vort og reyna trúnab vorn og 

stöbuglyndi, eba hún er send til ab kollvarpa mikilvægustu rába- 

gjörbum vorum. En í þessari trú er líka hib Öflugasta og sig- 

ursæhista trúnabartraust. Ef vilji minn er göbur og rjettlátur og 

elskufullur og stöbugur, þá mun jeg abhyllast þab veldib, sem 

stjörnar Öllum hlutum, en enginn getur aptrab. Hib gÖba á ekki, 

til vill, ab koma í Ijös í þeirri mynd, er jeg hafbi ímyndab 

Uijer, — en þab mun þö koma í Ijös í Öbrum, veglegri myndum ; 

hinn hentugi tími er, ef til vill, ekki kominn, — en hann kemur 

sá hinn göbi tími, er Gub heíir blessab, haim kemur annabhvort 

fynr mig eba annan, er vill hib saraa og jeg, og verk mitt 

^eíir þá ekki verib árangurslaust; steinninn, er jeg lagbi, stendur 

^g í hinu mikla musteri. Rísib upp stormar I þjer munub bkki 

kollvarpa því. Rísib upp synir mannanna! þjer munub ekki 

^ tálma byggingu þess. þab hljömar rödd frá himnum og undir- 

^júpunum, og hljömar í eyrum hinna gubhræddu í armæbu þeirra 

þrauíum, svo látandi: Drottinn er meb ybur, af því þjer 

orub meb honum, og ef þeir leitib hans, þá mun hann láta ybur 

finna sig (2. Kron. b. 15, 2). Og þá svarar trúin í hjarta hins 

^^hrædda, í allri armæbu hans ogþrautum: Drottinn er ineb mjer, 

J6g vil ekki öttast; hvab geta mennirnir gjört mjer (Sálm. 

^ ^ 8, 6) ? Hvab getur lílib gjört mjer eba daubinn, eba englar, 
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eba konungar eba voldugir menn, hib nálæga éhm hií) ókomna; 

hvab getur allt hib skapaha gjört mjer, þegar Gi\b almáttugur er 

meb mjer? 

7. 
GUÐ ER EIUÍFUR, EINN, SANNUR, ÓUMBREYTANIÆGUR. 

Hversu farsællegt eí vit mannsins! þab keinst æ lengra og 

lengra í skilningi hlutaíina; þab sem er t þoku og óreglu fyrir 

augum annara liggur hinum vitra í augum uppi; hver partur þess 

birtir sig honum í s í n u sambandi vib alla hina; hluturinn aHur 

er einnig samtengdur öbrum hlutum, og þá samtenging er vitinu 

geíib ab skilja, — þab skilur orsök og afleibingu; því ekkert í 

heiminum er aleitt sjer — en þab, sem nil er, heíir rætur sínar 

í því, sem ábur var, og getur af sjer hife ókomna; þannig liggur 

aptur og fram endalaus röb orsaka og afieibinga, og hvetur síí’elld- 

lega vit mannsins til ])ess ab herba sig, og veitir því sffelldlega 

meiri og meiri ánægju. þannig glebst vitib af verkum sinum, 

meban ])ab litast um ab eins á litlu svibi. En Öbru vísi fer, þegar 

þab flækir sig í hinar þungu hugsanir um upphaf og enda alls. 

Ebur mundi hin mikla rÖb undirróta og afsprettna, orsaka og 

áfleibinga, kebjan öll, sem hver hlekkurinn í er svo nákværalega 

samtengdur hinum ^ mundi hun hanga í hinum auba geymi, og 

hvergi vera fest, og enginn hlekkurinn efsturV Er eintómt áfram- ^ 

hald, en ekkert upphaf er eintómur straumur, en engin upptök ? 

Af öllu, sem augab sjer og líugurinn hugsar, hefir ekkert 

fullnóga ástæbu í sjálfu sjer, en vísar æ til annars, er ábur var- 

En þegar hugurinn eins og hrekst ])annig frá hverjura hlutnuin 

til annars, og nær hvergi ab hvílast, þá verbur honura Öldungis 

ósjálfrátt ab veita móttöku hugmyndinni um hinn eilífa, sem 

hefir upptök sín í sjer sjálfum, og ekki er orbinn íil af neiiiu 
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ö^ru, en gefur öllu líf og anda og sjerhvab annab, þann, sem ekki 

eins var, áSur enn heimurlnn varfe, var og er og verbur alla 

tíma, heldur er upp haíinn yfir vora hugmynd um tíraann, og er 

árannsakanlegur mannlegu viti, þar sem þó mannlegt vit finnur ekkert 

Ijós án hans, hvab víí)a sem þaí) leitar. 

Jeg ætla ekki a& reyna, ab skýra meb oröum frá því, sem 

tungan og hugurinn megna ekki ab ná; þaí> er einmitt Ijósife, sem 

Gub býr í, og hií) sícapaí)a fær ekki ab komizt (1. Tím. 6, i6). 

En hversu merkilega, hversu háleitlega kemur þessi. hugmynd um 

eilífb Gu&s hvarvetna fram í heilagri ritningu frá hinum fremstu 

bókum til hinna öptustu! þegar Móses haí'bi á hendur íekizt hib 
mikla erindi til Gybingaþjó&ar, þá er skrifaí), hami haíi mælt til 

Gubs: „þegar jeg kem til ísraelsbarna og segi vib þau: Guí) febra 

ybvarra sendi mig til y&ar; og þau segja vií) mig: hvab heitir 

hanu? hvabájeg þá ab segja? þá svarabi Gub Mósesi: Jeg er sá, 

sem er; og hann sagbi: tak svo til orba vib Israelsbörn: Jeg, er 

hefir sent mig til ybar. Og enn fremur mælti Gub til Mósesar: 

tak svo til orba vib ísraelsbÖrn: Jehóva, Gub febra ybvarra, 

seudi inig til y&ar; þab er nafn mitt- ab eilífu, *meb því nafni 

skulu allar kynkvíslir minnast mín^ (2. Mós. 3, 13). Jehóva, 

þab er, hinn verandi, þab er sá, er í æbstum skilningi segir 

vib sjálfan sig, og um sjálfan sig: Jeg er; því þar sem hver 

önnur vera, hversu fræg sem hun er í tölu skapabra hluta, er 

skepna eigi ab síbur, og verbur ab kannast vib, ab hún hefir 

upptök, og heíir þau ekki í sjálfri sjer, og helzt ekki vib af 

sínum krapti, og ab hún er til, einungis af því ab Gub er: 

þar hefir hinn eilífi lífib í sjálfura sjer (Jóh. 5, 26). þvílíka 

hugmynd um Gub finnum vjer í hverri bók heilagrar ritningar og 

meb þessum hugmyndum minnist hans enn í dag hver kynslóbin 

eptir abra. 

þar í liggur og Önnur hugmynd, er svo optlega og svo 

kostgæfilega er vakin og glædd; þab er sú hugmynd, ab Gub sje 

tíinn. „Heyr J^aÖ, ísrael — segir í gubsorbi seint og snenima 

Jelióva, vor Gub, Jehóva er einn (3. Mós. 6, 4). , Jeg 

6m Jehóva, þab er raitt nafn, og tign mína veiti jeg engum 
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ö^rum (Es. 42, 8). Svo segir Jehóva, konungur Israels og 

lausnari hans, Jehóva Zebaot: jeg er hinn fyrsti og hiim 

síhasti, og enginn er Gub nema jeg (Es. 44, 6). þó sumt sjeu 

gubir kallabir, hvort sem er á himni ehur jörhu, þá höfum sjer þó 

einungis einn Gub, AlfÖbur, sem allt er frá komib (1. Kor. 8, 

5. '6)^^. Ab vísu eru margir kraptar alla vega umhveríis oss , og 

eru sumir oss yíirsterkari og oss á margar lundir ofvaxnir vib 

ab eiga; en sameign þeirra er ekki sem stjórnlaus leikur milli 

margra drotína, nje heldur eilíf, árangurslaus óslítandi barátta 

tveggja hÖfubkrapta, hins illa og hins góba; heldur er einungis eitt 

vald á himni og jörbu, og einn sein ríkib áogmáttinn og dýrbina 

um alla eilífb. 

Af þessu skiljum vjer-, hvaÖ til þess kemur, ab Drottinn 

himins og jarÖar er hvaí) eptir annab nefndur hinn sanni Gub. 

Ab vísu er hann kallabur svo til abgreiningar frá falsgubunum, 

sem mennirnir hafa búib sjer til, og fæddust í huga þeim, og gjörbir 

eru af liöndum þeirra; en Iiann er einnig kallabur svo sakir náítúni 

sinnar. því Gub Jehóva er sannleikur, hann er lifandi Gub 

og eilífur Koftungur (Jer. 10, ÍO). í öllu hinu endanlega er æ 

einhver missýning, svo ab þab sýnist vera annab, enn þab í raiin 

og veru er; þar er æ eitthvab óáreibanlegí svo ab vjer getum ekki 

Öldungis átt undir því — svo ab þab reynist allt annan veg, enn 

vjer hugbum — svo ab þab hverfur oss, þegar vjer ætlúm ab ná 

því: en Gubs vera er sannleikur, Gub er eins og hann verbur, 

hann breytist ekki þó hlutirnir breytist, og þab traust, sem á 

honum er haft, er á óbifanlegum grundvelli byggt; enn fremur: 

allt mundi hverfa og verba eins og reykur, stablaust, verulaust og 

síbreytanlegt, nema Gub gæli því líf og fylling og stab. þess 

vegna sjá þeir, sem ekki nema stabar vib yfirborb hlutanna, heldur 

rannsaka ebli þeirra — þess vegna sjá þeir, ab allt er dautt og 

tómt, fánýtí og eybanlegt , nema Gub sje; og sjerhver, sem er 

kostgæfinn og rjetthugabur í rannsókn hlutanna, tinnur, ab þessi 

orb eru sÖnn: þab er hib eilífa lílib, ab þeir þekki þig, hinn eina 

sanna Gub (Jóh. 17, 3)i 

þessi orb: hinn eilífi og hinn eini, sanni Gub, eru þá samrar 
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þý&ingar; svo er og, þegar vjer kölluin Gu& Öumbreytan- 

^ögan, neraa hva& vjer höfum þá fremur í huga raismun gu&- 

legrar veru og hlutanna östö&ugleiks. Og þess vegna skulum vjer 

halda fasí þessu nafui, og hafa þa& til a& gjÖra skírri hugraynd 

vora ura Gub. 

ÖIl göh gjöf — segir Jakob postuli — og öll fullkomin gjöf 

ofan ah, nibur koniandi frá Fö&ur Ijósanna, þar sem hvorki er 

utnbreyting nje umskiptingar skuggi (Jak, 1, 17). þar sem post- 

ulinn kallar Gu& FÖ&ur Jjösanna, þá hefir hann eflaust í huga 

þ^n ijös, sem Gufc hefir tendrab á himninum, til a& rá&a fyrir 

öegi og nöttu, og vjer svo optlega horfum upp til, leitandi hjarta 

voi’u rösemi í öröserai lífsins. því hversu mjög sem flestir menn 

seskja sjer umbreytingar, hversu frásnúnir sem þeir sýnast vera því, 

geta unat) vife, enda þa% sem gott er og gle&ilegt, og hversu 

^jÖg sem þeir fýkjast í nýtt, svo sem væri þa& allt inndælt — 6 ! 

þá fær þö öll þessi umbreyting optlega sárt á oss; enginn er svo 

Ijettú&ugur, ah hann verbi ekki hryggur í huga,i um leib og hann 

finnur, hvernig umskiptingin verpur skugga sínum yfir alla jarbneska 

*^ýr&5 og ab ekkert er hjer á jörbu, er meb sanni ver&i um sagt: 

þetta er stöbugt og breytist ekki. Miít í þessari jarbnesku um- 

&feytingu, er mæbir oss og gjörir oss hryggva, hefjum vjer optlega, 

®Vo sem af náttúrlegri fýsn, augu vor til himins, og sú tilfinning, 

gagntekur oss, annabhvort þegar vjer sjáum hina mikhi dag- 

®UÖrnu lí&a fram himinbrautirnar, og senda Ijöma sinn út um 

I^’nn ömælanda geym, e&a þö einkanlega þegar vjer sjáum stjörnur 

næturinnar skína ni&ur á lög og lá& — sú tilfinning er ekki einungis 

fölgin, a& vjer dáuinst a& fegur& þeirri, er augu vor líta, 

I^Gldur finnum vjer þá til þess, scm er fast og stö&ugt og öbreyt- 

^tilegt, og sú 'tilfinning fyllir ])á hjarta vort, og gefnr brjösti voru 

fösemi í sta& örösemi. því a& þjer Ijös himinsins I þjer skíni& 

j eins og þjer skinu& í öndver&u, þjer lýsi& enn yfir oss og 

yhr vorum fánýtum athöfnum, eins og þjer lýstu& yfir fe&rum 

Vorum. Ótal kynkvíslir hafa komi& hver eptir a&ra; ötal þjö&ir 

hafa risi& upp, og eru undir lok li&nar; allt útlit jar&arinnar hefir 

^mbreytzt, — en y&ur sjáurn vjer enn á y&rura Ijösu lei&ura 
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eins útlítandi og þegar hinn fyrsíi mabur sá yÍJur, þá er Guí) 

opnabi augu hans til ab sjá þaí), sem honum var fyrirbúib; og 

jafnvel þegar ský og þokur fela ybur sýn vorri, þá er þab jörbin 

ein, er sig hjúpar skýum og þoku, en ybvart Ijós brennur 

jafiiskært hinu megin skýatjaldsins, og mun senda geisla sinn í 

gegnuin þab, þegar er þab rifnar. En þó ab tilfinning umbreyt- 

ingarinnar mýkist á því ab hefja augu sín upp til hins sýnilega 

himins þó ab vjer lítum þar, þab sem er stöbugt, þó tímarnir 

beytist: þá vitum vjer samt, áb þetta allt er kallab stöbugt, ein- 

ungis af því ab þab á lengra aldur enn vjer, seni eigum fá ár 

fyrir hcndi. En þó verba umbreytingar á þinu víba himinbvolfi — 
stjnrnurnar koma og fara, sólin sendir geisla sína lengra eba 

skemra ab, umskiptingin verpur skugga sínum einnig yfir hana, og 

undarleg lunskipti verba á hennar skínandi ásjónu; himinhnettirnir 

reika af leib sinni, og stjörnur hafa birzt og orbib æ skærri og 

skæiTÍ, en horfib síban; og ineira ab segja: hver getnr hjá komizt 
ab hugsa, ab þessi Ijós hafi einhvern tíma byrjab ferb sína, og 

einhver dagur hafi verib þeirra fyrstur ? hver getur hjá komizt ab 

hugsa, hvort einhver dagur muni ekki einnig verba þeirra síbastur ? 

Allt endanlegt, sem er, hefir enda; og menn þykjast geta reiknab, 

ab hnettiruir hljóti ab rekast á, þó-ekki verbi fyiT enn um óteljandi 

þúsundir alda; og því er fastlega spáb í gubsorbi, ab sól þessa 
heims muni missa birtu sína, og stjörnur þessa himins muni 

slökkna. 
Látum þab verba oss sem berast, ab allt hib stundlega sje 

breytinguin undirorpib — látum þá tilfinningu gagntaka oss, ab 

éybingin graíi burt rætur fjallana og Íilíti ekki himinbirtunni: því 
meir hefst hugurinn, og sálinn öll, upp til Föbur Ijósanna, því 

meir verbum vjer oss mebvitandi þeirrar veru, sem ekki breytist, 

þó allt annab ummyndist; liann eldist ekki, og enginn umskiptingar 

skuggi dregur neinn inyrkva á Ijóma hans gublcgrar dýrbar. 
Eilífur Gub og óumbreytanlegur — óstöbugieiki stundlegra hliita 

kennir oss ab nefna þessi orb ineb gubrækni og lotningu. í Gubi 

einum finnur sálin hvíld, enda finnur hún þar fullkomna hvíld. 

Obreytanlegur, æ hinn sami — þessi orb þýba allt annaÖ 
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þegar vjer segjuin þaii uni Guí), enn ef vjer kæmumst svo a& orbi 

um harban klett í haíinu, eí)ur iim einhvern hnöttinn, sem þar 

skín uppi yíir; því þá tölubum vjer um dauí)a hluti, sem ekki geta 

bifast, eí)a um þá líTcami,, sem halda á fram aí) feta þær brautir, 

sem þeim eru markabar, og vita ekki til sín; en nu tölum vjer 

um hinn lifanda Gufe, um þá veru, sem ekki aÖ eins er, heldur 

befir hTiö í sjálfri sjer. Vjer getum ekki gjört oss neina þá hug- 

inynd um Guh, ab um hana verí)i raeb sanni *sagt: nú er hún 

fullkomin, nú er hún Gubi sambohin; ^en vjer girniimst aí) 

nálægja oss rjettri þekkingu á Gu?)s oumbreytanlegleika, þá leitum 

heldur líkingar í ríki andanna, enn í ríki líkamanna, og hugsum, 

hver sib sje sá öumbreytanlegleiki, sera vjer mundum ætlast til af 

þeimmianni, sem væri vitur og rjettlátur. Sannlega ætlurast vjer 

ekki til, ab hann sje stirbnahur steingjörvingur — ab lífsins auhæfi 

hbi fyi'ir augu hans, og fái ekkert á hann — ab hann hafi engin 

ufskipti af því, sem vib ber í veröldinni umhverfis hann; en vjer 

setlumst til þess öumbrcytanlegleika, ab hann meti og dæmi sjer- 

hvab sem fyrir hann ber æ eptir sömu reglum ~ ab hann hali stöb- 

ugan vilja, og breyti. ekki teknu rábi jafnött og eitthvab breytist 

" ab straumur athaí'na iians komi æ af söinu iipptökum; þab á 

reyndar ab vera alit ein atliöfn, þö hún komi fram í mörgiun 

^yndum. Rö og hrcifing eru þar í einu lagi; lifrtabur hins vitra 

stöbugasta rö í ávaxtarsömustu og öflugustu hreifingii. En 

^ því yjer segjum þessi orb, þá finnnm vjer um leib, hver aí) sje 

^ > n n vitur, því þessi lýsiiig á ekki vib um iieinn mann, heldiir 

^inmitt um gublega veru. ‘Gubs rö er niargfaldlegasta fylling 

hi’aptarins, strauraar lífsins streymaútfrá honum án afláts, krapíiir 

hans er í Öllum, og er æ hinn sarai: myndir alsherjarlífsins renna 

afláts iipp fyrir augum hans, samt kviknar ekki í honum nein 

huginynd, því allt sera verba rnætti og verba mundi var honura 

bert, þab hveiTur aptur, en þö hverfur ekkert úr Iiuga Gubs, 

þ'^í þar er engin gleyrnska, ab 8^)^^ á þab sera vib hefir borib. 

^*jer á jörbu er hií) andl^ga áscamt hinu líkamlega á sífelldri breif- 

og breytingu. Eins og hafsins öldur æí)a allt í kringurtí 

*hndin, eins æba öldur meiningamia yfir þau. Hvernig hafa ekki 
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meiningarnar breytzt hjer á jÖrbu! Einn tíma hafa mennirnir 

bobab þab svo sem heilsusamleg og ómðt . ælanleg sannindi, er 

þeir annan tíma bafa útskufab svo sem villu; einn tíma hafa þeir 

kallab þab rjett, er þeir annan tíma hafa haft andstyggb á svo sem 

rÖngu. En því betur sem vjer sjáum þetta, því leibai'i og vibbjöbs- 

legri sem þessi umbreyting verbur oss, því skírri verbur sú sann- 

færing, ab yfir öllum þessum ökyrrleik meiningannna sje einn 

stabfastur hftgur*, sem, án yfirsjönar, greini sannleikann frá hinu 

ranga og kalli ha4n æ hinu sama nafni; ab yfir Öllum þessura 

östöbuga vilja, sem kýs í dag þab sem hann kastar á morgun, sje 

einn vilji heilagur og öbifanlegur, samur í dag og í gær og samur 

til eilífbar; ab á himnum sje þab kallab rjett, sem er kallab svo 

frá upphafi veraldar, og verbur kallab svo tii veraldar enda. f>essi 

sannfæring er hyrningarsteinn sjerhverrar háleitrar vibleitni og rann- 

söknar. Hvab dygbi þab, þö jeg leitabi sannleikans, væri ekki til 

öbifahdi sannleikur, byggbur á Öumbreytanlegri veru hins eina og 

eilífa Gubs ? Hvab dygbi þab, þö jeg kostabi kapps um ab laga 

athafnir mínar eptir þess konar reglu, er jeg gæti sí og æ haft 

fyrir angum, væri ekki til stöbug regla og öbifandi lögmál, byggt 

á öumbreytanlegri veru hins eina, sanna, eilífa Gubs? 

Af því Gub er einn og sannur, eilífur 02: öumbreytanlegur 

þess vegna er sannleikinn — sem þeir finna, er leita hans kost- 

gæfilega — þess vegna er hann ekki sviksamlegt tál, breytanlegt 

á hverri stundu nje heldur öumílýjanleg missýning til þess œtlub, 

ab hún villi sjönir fyrir manninum á 4ijervistárdögum hans, 

og hverfi síban; heldur er hitt, ab hverjar þokur sem táima sjön 

vorri hjer ájörbu, þá standa þö gegnum þær geislar þess sannleika, 

er Gub sjer frá eilífb sjálfan sig í og þekkir frá eilífb öll verk 

sín í (Post. 15, 18). Fyrir því er þáb lögmál, er hinn rábvandi 

leitar ab breyta eptir — fyrir því er þab ekki sett honum ab eins 

um stundarsakir meban hann sje á ferb um tálgötur þessa lífs, 

svo ab annab lögmál eigi síban ab koma í stab þess, — heldur 

er þab byggt á ebli og náttúru Gubs; þab er sama lögmálib, sem 

droítnar í verkum hans, því þö ab hvert boborb tali til mannanna 
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á mannlegan hátt, þá er þá hvert þeirra byggt á því lögmáli 

i’jettlætis Qg kærleika, er sjálfur Gub drottnar og stjörnar eptir. 

Gub umbreytist ekki af neinu, sem kemur af nátturu sjálfs 

hans, — því hun er æ hin sama, nje heldur af annarlegum mætti 

— því hann megnar ekkert í máti Gubi; þó er stjórn hans ekki 

sem stjórn hinna ósveigjaulegu forlaga, er heibingjarnir sögbu 

drottna yfir gubum og mönnum. þessi forlög, ímyndubu þeir sjer, 

ð-b hefbu ákvebib óbifanlega, hvab hver mabur væri ebur ætti ab 

verba, og alla sælu þeirra og eymd; þau hirba ekki um syníf nje 

rjettlæti og ekki um tár nje bænir, heldur halda þau leib sína og 

troba allt undir fótum sjer miskunarlaust. En v o r Gub metur 

athafnir mannanna; hann lauiiar og hegnir af rjettlæti sínu, og 

leitar hins glataba af kærleika sínum, til ab bjóba því frelsi; vor 

trub heyrir óp vort, þó, vjer sjeum dupt og aska og eyru hans 

nema æ bænir þeirra, sem eru aubmjukir og treysta honum. þó 

breytist ekki Gub vor; því þaí) er vilji hans frá eilífb, ab hinir 

sjmdugu hjálpist — þab er vilji hans frá eilífb, ab sá finni, sera 

leitar, ab sá öblist, sera bibur. Hefir þú nokkru sinni ásakaí) 

sjálfan þig um óstöbugleika, þó þú hafir miskunab þig yfir hinn 

auiua, ebur látib ab aubmjúklegri beibni hins ibriinarfulla ? þab, 

sem kom fram í þjer í þaÖ skipti, þab var hib bezta, og hií) 

<5breytanlegasta, sem þú hefir til — þab var sá vilji, sem kann 

eg á ab standa stöbugur um allar aldir: þú vildir vera sann- 

^eikniim og rjettlætinu trúr í kærleika. þannig er Gub æfinlega 

éiunbreyttur, hans vilji er æ hinn sami, hvort sem hinir þungu 

ðóinar rjettlætis hans steypa liinura drainbláta, ebur hin blíba rödd 

^iskunar hans segir til hins ibrunarfulla: syndir þínar eru þjer 

fyí*irgefnar. Hjá Föbur Ijósanna er engin umbreyting nje umskipt- 

'^gar skuggi. 
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GUÐ ER LIFANDI, ALLSVITANDI, AL'^TTUR. 

Hvernig getuxn vjer bezt gjört hugann á Guí)i öfliigan og 

ávaxtarsarnan í sálu vorri ? Vjer vituni ab Gu?) er til; þegar vjer 

sjáum tímans straum fram hjá fljdta, og því fremur sem vjer sjáum, 

aí) hann breytir Öllu vib bakka sína, aí) sjerhver bylgja sem rís, 

fellur aptur, og sjerhvert blöm, sem breibist i sundur, föinar 

aptur, og ekkert er til í öllu hinu mikla ögrynni sýnilegra hluta, 

sem vjer getum meb ,sanni um sagt: þab var og er og mun vera; 

því fremur hlýtur ab vakna í ofes hugmyndin um hinn eilífa, 

sem varir, þött allt annah breytist, setíb hinn sami, Himin og 

jörb boba hinn almáttugtá, sem eilíflega skapar, vi&heldur og 

stjörnar; og hvert sem vjer horfum sjáum vjer vott hans, sjáum 

vjer hann sjálfan, hinn alslabar nálæga, sem fyllir alla hluti, þann 

er vjer lifum, hrærumst og erum í. Og samt sem áöur, þött vjer 

játum þetta svo berlega, hvers vegna íifum vjcr þö svo optlega 

án Gubs í heiminum? Jeg kerast ekki þannig ab orbi, til ab telja 

niig á mebal þeirra, er kastab hafa ab öllu leyíi oki gublegra 

yíirrába ; hversu nijög sem jeg heli villzt og hversu harbubugt og 

tiliinningarlaust sem hjarta mitt hefir verií), hefi jeg þ(5 aldrei 

sagt, ab engiun Drottinn væri yíir mjer, og aldrei hugsaí), rajer 

leyfbist ab gjöra allt þab er jeg vildi og gæti. En þií hjarta í 

brj(5sti mjer, breytilegt eins og hlutirnir í kringum mig! hversu 

optlega hefir þxi fyllzt nægb sælu og fagnabar, hversu optlega 

hefir þú audab í hinum tæra himinbláma, en allar hinar þungu 

þokur jarbinnar voru sígnar og sokknar langt uibur fyrir^ þær 

himnahæbir, sem þú varst uppnumib í; og hversu optlega hefir 

þú hins vegar verib bæbi dautt og tomt, — trú og von og kær- 

leikur voru ]>jer þá slík orb, sem hefbirbu gleymt þýbingu þeirra, 

og þjer fannst, sem væri þú einmana og allsþuríi í veröldinni, sem 

enginn væri í himninum, er þekkti eymd þína, enginn er gæti 

huggab þig nje vildi þab! Hvernig get jeg lífgab lijartab aptur, 

þegar þab er dautt, hvernig get jeg fyllt þab aptur tiibeibslu, 
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þegar engmn háleit tilíinning drotínar í því, þegar yllausar hugs- 

anir einar saman koma og fara, ebur eintðm árosemi og áhyggja 

Giga þar bustaí) sinn? 

Jeg ætla ab halda á fram ab nefna nöfn Guös, því öll eru 

þau mikillar þýbingar, hvert þeirra bætir nokkru viö hugmynd 

Tíiína, hvert þeirra hefir sinn krapt; og hvert þeirra snertir sálu 

ífiína í sitt skipti, á þann hátt ab jeg uni þá bezt vib þá hug- 

leibing, er þah vekur. 

Ef jeg nu girnist ab hjarta mitt lifni, þá skal jeg temja mjer 

ah tala vib þah um hinn lifanda Guí); því eins og hann 

lífgar alla hluti (1. Tím. 6, 13) Qg er uppspretta alls lífs, er 

'hrærist í veröldinni, þannig lifnar hjartaí) af tilhugsun hans. Lifandi 

Guh — þessi or& hljóma eins opt qg eins kröptuglega í allri 

heilagri ritningu, eins og nafni& eilífur Guh. „Jeg lifi eilíílega^^ 

segir Drottinn himins og jar&ar (5. Mós. 32, 40). „Svo sann- 

lega sem Jehóva lifir“, segja hinir gu&ræknu menn, er halda 

sjer vih hann (Dóm. 8, 14, og ví&a annarst.). „Gu& vor Guh er 

sannleikur, haun er lifandi Gu& og eilífur konungur“, segja 

spámenn hans (Jer. 10, 10); og þá er postular Krists hófu upp 

i'addir sínar me&al hei&ihna þjó&a, þá kenndu þeir fyrst af Öllu, 

þær skyldu snua sjer frá fánýtum átrunabi til hins lifanda Gu&s 

(Post. 14, 15). Allur lærdómur heilagrar ritningar, bæ&i lögináli& 

hg nábarbo&skapurinn, er bygg&ur á hugmyndinni uin hinn lifanda 

Gub, Ab vísu er hugmynd þessari fastast fram haldib í móti 

þeim, er gjör&u sjer gu&i iir silfri e&ur gulli, e&ur tignu&u hersveitir 

^hninsins; en þótt oss sje nu svo farib fram, ab vjer sjeum hættir 

biia oss til bílæti, þau er vjer tigniun og dýrkum, af því vjer 

hölduni ab í þeim bui gu&legur máttur, þá látum oss samt ekki 

halda, nii sje or&inn óþarfi a& bo&a hinn lifanda Guh; því fer svo 

fjarri, a& gu&safneitun vorra tíma er einmitt fólgin í því a& margir 

h’iia aí) sönnu einhverju gu&legu, ebur ]já, ef íil vill, einhvers Jconar 

^h&legri veru, en hinum lifanda Guhi trua jieir ekki, a& minnsta 

hosti ekki lifanda á slíkan hátt, sem kristin tni bo&ar. Geíum vjer 

á mótr, ab hugsanir manna og einkum þeirra, sem vitrir eru 

liyggnir haldnir, hafi meir og meir náfe þeirri stefnu,^afe þeir 



64 • Gu?) er lifaadi, allsvitandi, alvitur. 

ímyndi sjer hií) gublegaj ev þeir nefna, eins og einhvern krapt í 

allri nátturunni, er ekki viti til sín, og ímyndi sjer \ífih í Guíti 

þeirra, álíka og lífib í trjánum, er flytur vökvana gegnum bol 

og greinar, breibir sundur bl,öb og bldm og ávexti, og lætur sí?)an 

blöb og blöra og ávexti fölna og falla ti! ab framleiba abra nýja, 

en veit ekkert til þeirra, sera eru 'nje hafa verib? Hvernig á jeg 

þá ab ímynda mjer þig,' þu falsguí)! er mennirnir hafa seít á 

veldisstöl Skaparans? þu gefur Öllu líf og anda og sjerhvab 

annab, þú gefur-mjer huga og meSvitund, opnar í mjer uppsprettur 

tillinninganna, kennir mjer aí) elska þá, ,sem abhyllast mig; og sjálfur 

veiztu ekkert til autJæfa þeirra, er þú leibir í Ijös, og glefest ekki 

vib dýrí) þína; þú elskar ekki bÖrn þín, heldur fleygir þú þeim 

frá þjer i tilfinningarleysi, eins og trje fellir lauf á hausti; þú 

ert kaldlyndur og grimraur, og skapar einungis til aí) eyba. Neil 

þig get jeg ekki tignaíi, þú ert daubinn, en ekki lífib, og sálu mína 

þyrstir eptir Gubi, eptir hinum lifanda Gubi (Sálm. 42, 3), þeim 

Gnbi, er bæbi veit til sín og til mín. 

Hversu nálægur er sannleikurinn, hvert sinn er vjer ab eins 

viljum gefa gætur aí) röddu hans! Jeg hverf aptur til þeirrar 

hugleibingar, er jeg finn í ritum geymda frá fomöld: Mundi sá, 

sem gröÖursetti eyrab, ekki heyra, mundi sá, sera tilbjö augaö, 

ekki sjá (Sálm. 94, 3) ? Eins segi jeg: mundi sá, sem gefur líf 

öllu lifanda, ekki iifa sjálfur? Hversu bert er þab, ab fyrst ab 

mahurinn þekkir lllutina í kringnm sig og þekkir sig sjálfan, þá 

geti sá — sem opnabi í oss uppsprettur þekkingarinnar, og kveikti 

Ijös hugsana og meWitundar í Siílum voriiin, og leysti oss undan 

áþján náttúrunnar, svo vjer gÖngum frjálsir í heiminum, — ekki 

veri?) eintömur kraptur, er lífgi náttúruna, án þess ab vita til 

sjálfs sín. Hugsunarafl og mefevitund eni þeir yfirburbir, er lypta 

mjer yfir allar atrar skepnur þessarar jarbar; ætti jeg þá ab synja 

hinum hæsta, FÖbur andanna, þeirra yfirburba, sem gjöra andann 

ab anda? Efeur þarf jeg ab vera hræddur um, aö jeg lítillækki 

gublega veru, og rainnist hennar meb of mannlegum orbum, er jeg 

eigna henni þann yfirbur^, sem jeg finn ágætastan á sjálfura 

mjer ? 0 hvaban ætti jeg aí) taka orb, til ab tala um þamý, sem er 
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eilíflega, ebur hugmyndir til aí) hugsa um hann, utan af því sem 

6r. Og þab var raaí)urinn, en hvorki dýrií), nje jurtin, nje hin 

niefevitundarlausa náttiíra, er Gub skáp eptir mynd sinni, svo þab 

sem lyptir manninimi yíir aí)rar skepnur nálægir hanm Gubi. Gub 

er andi (Jóh. 4, 24). og þeir lítillækka gublega veru, er taka hug- 

niyndirnar um hana af öllu ÖÍ)ru enn af anda mannsins; því hann 

einan sk<5p Gub svo hjer á jör^u, að hann skyldi vera honum líkur. 

Hinn eilííi Faí)irinn hefir lífib í sjálfum sjer (Jóh. 5, 26). 

Ailí sem lifir í verÖldinni hefir lífiÖ í einhverju Öbru, sein mátt- 

iigra er og yíirgripsmoira; þannig lifir maburinn sumpart í náttúru 

þessa heims, og suinpart í hinu mikla allsherjarlííi mannkynsins; 

og aö sí&ustu lifa allir hlutir í Gubi. Sarnt hefir aiaí)urinn þar á 

ofau veru sjálfs sín, er hann greinir skírlega frá og setur gegnt 

öllu því, er hefir áhrif á hann, og birtir mátt sinn í honum; 

slíka mebvitund sjálfs sín, eighar ma^urinn ekki Ö?)rum skepnum, 

or hann kenist svo afe orbi, aí) ein saman nátturan reki þær og 

þser geti ekki slitiÖ sig af henni. þá er raaí)urinn segir: „jeg,“ 

®otur hann sig sjálfan , sem þann, er gjöri af sjálfsdáí)um þaí) er 

haun gjörir, og Irtinnist vih sig sjálfau, og veröldina í kringum sig. 

er hinli eilífi segir: „jeg lifi“, þá hlýtur allt, sem til er í 

oiannlegri meövitiind, ah vera fölgih í þessu „jeg"‘, nema hvah þaí) 

or allt úumræbanlega miklum’ raun öflugra og dýpra og Ijösara. 

Því eins ogGub er Ijós, og alls ekkert myrkur er í honiim (I.Júh. 

Þ ö), eins er Gub líf, og alls enginn daubi nje fyrirstaba nje tak- 

oiörkun er til í honum. . Og undir eins og þetta hib eilífa og 

^llullkomna líf þekkir sjálft sig, gagnskobar þab djúp veru 

sinnar til fullnustu og gagnskobar um leib allt hib skapaba, 

hiuiiiana og jörbina og allt, sem orbib er, og allí, seni oorbib 

því þab er allt af Gubi og fyrir Gub, og saint greinir haun 

þí^b allt ab frá sjáiruui sjer. 

þegar vjer segjum: hinn lifandi Gub, þá ímyndum vjer oss 

haun svo sem frauikvæmandi og gjörandi, en jafnfraint svo sem 

vitandi veru; hanu er sá hiiui alraáttugi, því máttur hans er í 

Öllu, og sá hinn allsvitandi, því þekking hans iiær yfir allt 

þannig er alvizkan í hinni nánustu sameining viÖ hib hæsta og 

5 
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endalausa líf; og hjer sjáum vjer aptur hugmynd, sem bæ&i eí 

háleií og huggunaríkj er bæbi vekur anda vorn og lyptir honum 

til hæba. Hun er þess verb, ab vjer stabnæmumst vib hana og 

reynum til ab skilja til hlííar, hvab þab sje, sem vjer segjum, et 

vjer svo optlega áköllum hinn allsvitanda Gub. 

Gub gjörbi einnig mannínn vitandi ^ og færi jeg ab minnast á 

yíirburbi mannsins, hlyti jeg einnig af þessu ab kannast vib, ab 

Gub hefir krýnt hann vegsemd og söma. þá kæmist jeg rjettilega 

svo ab orbi: sála mannsins er aubng, hiin safnar í sig fjársjóbum 

libinna tíma; tímarnir, sem fóru fram hjá mjer, skildu eptir merki 

sitt í sáiu minni, í kyrrbinni og einverunni eys jeg ur brunni 

endurminninganna, og þab sem horíib er hverfur aptur í huga 

mjer; fornar aldir hafa eptir skilib merki sín á jörbunni, hver 

kynsióbin segir þab annari, sÖgurnar kenna oss ab lifa í sam- 

fjelagi vib hina ágætu menn, er uppi voru í fornÖld; vjer sjáum 

afreksverk þeirra og hlýbum enn á speki þeirra. Maburinn lýkur 

augum sínum upp, og lítur hlutina umhverfis sig; hann lítur þá 

ekki ab eins í óreglu, eins og skilningarvítin sýna honum |>á, heldur 

lýkur hann upp augum sálar sinnar og sjer þá í sameiningu þeirra, 

hvers vib annan, hann eybir missýningum, hann kemst aí) brögbum 

svikarans, hann rífur grímuna af hræsnaranum, og í orbum og 

gjörbum annara manna, jafnvel í augum og andlitum þeirra, les 

hann þaÖ, sem í brjóstum þeirva býr. Maburinn gengur ekki ab 

öllu leyti blindur í mdti hinum ókomnu tímunum, heldur getur 

hann sjer til hins ókomna af því, sem libib er, og' alltaf kennir 

reynslan honum bctur, ab hib sama sem var, muni verba, svo ab 

ekkert sje nýtt undir sólinni (Prjed. 1, 9). Hann hertygjar sig 

vizku og hyggindum, og geugur þamiig fram á hina ókunnu stigu, 

og reibir sig á, ab þær hinar sömu stjörnur, sem ábur hafa leitt 

haiin á rjettum vegi, muni nu og eptirleibis rába stefnu hans. 

þetta hól er ekki meb Öl!u ástæbulaust, því Gub kennir 

mönnunum hyggindi (Sálm. 94, 10). En satt er þab, ab þótt jeg 

nú beri þetta hól frani, freistar þab min engan veginn til ab 

gjörast drambsamur af hlutskipti mín sjálfs, ebur annara manna. 

Miklu fremur finn jeg til vanmáttar niíns og því ákafar, sem sálin 
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girnist a?) ' aiikast ab þekkingu og skilningi, því sárlegar finnur 

hún til takinörkunar sinnar. þú hin hryggilega óminnisá! semt 

jafntj ber þú fram þær hinar dymmu bárur, og breibir þær 

eins yfir fagra völlu og eyfeisanda, og smátt og sniátt brei&ir þú 

þær yfir hina vífelendu veröld og yfir alla dýrb hennar. þab er 

5 eins og fornskáldin sögfeu aí) ma^urinn bergi þá fyrst á 

^atni þínu, er hanu nálgast hinar dymmu sírendur, þar er draumar 

lúns jarbneska lífs hverfa; heldur hefir mjer optlega verifc borií) 

hafe, bæí)i þá jeg vildi og ekki vildi. Hversu margt hefir verib 

*^jer Ijúst, sem nú er hulib fjarlægri þoku; hversu margt hefi jeg 

þötzt vera búinn afe rita sVo skírt í sálu mína, e& þeir staíir 

líiundu aldrei geta úskírzt, og samt eru þeir afmáfeir; hversu margt 

hefir hrært innstu rætur hjarta míns; hversu optlega sagfei jeg vií) 

glefeistundina: þjer skal jeg aldrei gleyma afe eilífu — og þö er 

hún gleymd, allt eins og sorgin, er jeg sagbi aldrei mundi fyrnast. 

vísu er því svo varife, og Gufei sje lof því er svo varib, ab 

þab, sem fyrnzt hefir yfir, er þú ekki orfeií) ab engu: þab sefur 

þá dýpst í fyigsknum sálarinnar, og undarlega vaknar þab 

^ptur, kallab og ökallab, og kennir manninum, ab hi& umlibna sje 

þá nálægt, og ab á hinni síbustu stundu æfi hans, verbi 

honuin einmitt rjettur minnisbikarinn, en ekki bikar öminnisins, 

því þá er búib ab taka á burt skorburnar, er öptrubu sálinni ab 

hta aptur. En á rneban sálin trufiast og glepst hjer á jÖrbu, 

-loiíar hún optlega árangurslaust ab hinu umlibna, og sjaldan og 

úauflega kallar hún þab fram fyrir sig; svo er þab fyrir hverjum 

^*ostokum manni, og svo fyrir öHu mannlegu kyni. 011 jörbin er 

eins ög leiksvib, og í stab þeirra, sem Ijeku þar um siundarsakir, 

nú komnir abrir; hálfhrundir minnisvarbar frá libnum tímum 

enn á stangli, en sú hin lifandi kynslöb hefir gleymt hinni 

daubú, og er á ferbinni hugsunarlaus, þangab til einnig er búib 

gleyma henni. . Mikil afreksverk hafa verib framin, og allur 

lýbur hefir horft á þau, hetjurnar hafa sett sigurhringa á höfub 

®jer, og fölkib leitt þá fagnandi heim aptur; spekingarnir hafa 

l^Iab og skáldin kvebib, og lýburinn hefir undrazt og hlustab á 

®jerhvert orb, *sem gekk fram af vörum þfeirra; og nú eru þessar 
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varir þagnabar, og hetjan er setzt um kyrrt, myndin er or^inn ab 

dupti og leiíiií) sígií), og minnisvarfeinn geymir ekki nafn hans 

framar meir. þeir hafa ílýtt sjer á fram á hinum fjölförnu götum," 

háfahi lifsins heíir geysaí) í kringum þá, og ástríburnar hafa 

geysab í brjöstum þeirra, margt eitt hjarta hefir brostií), er þab 

var fullt vonar og fagnabi lífinu, og margt eitt hjarta hefir brostib 

í hryggb og einveru — og þaí) er allt saman gleymt. Gleymt 

hjer á jörbu — en þu, Gub allsvitandi! gleymir engu; þab er 

veikleiki ab gleyma, og þú erí ekki veikur; engin skepna er orbin 

úsýnileg fyrir áugliti þínu, heldur eru allir hlutir berir og breiddir 

sundur fyrir auguin þjer (Hebr. 4, 13). Minni þitt, ef jeg mætti 

svo aí) orbi komast, og skobun þín, sem nær yfir alia hluti, lítur 

yfir alla þá, sem dánir eru, hvort heldur sem margar þiisundir 

grjétu buríför þeirra, ebur enginn hirti um daubastríb þeirra; og 

sjerhver fölskvalaus og háleit vibleitni, og sjerhver synd, hulin 

og augljos, þab er allt saman skrifab fyrir augliti þínu, og 

skrifab í þær bækur, sem tíminn fær ekki afmáb af, jafnvel hinn 

minnsta staf. 

Vjer þekkjum hi& nálæga — jafnvel eins langt, og auga 

vort fær sjeb, um hitt, sem íirr er, hliistum vjer til hinnar 

seinfæru bobunar; en auga þitt, Gub allsvitandil sjer yfir Öll ríki 

veraldarinnar, þab fylgir ástvinum voruin á hinum íjarlægu og 

villigjörnu vegum þeirra; vjer vitum ekki hvab þeim líbur, en þú 

veizt þab. Vjer þekkjum hiS nálæga — yfirbort) þess þekkjum 

vjer, en þab tælír oss optlega. Át vísu hefi jeg mörgum sinniim 

þótzt sjá djúpt í hjörtu mannanna, og þá hetí jeg sjeb þar ýmist 

rjettlæti ebur synd, ýmist tómar blíbar ósjerplægnar tiííinningar, 

ebur þá tóm svik og hjegómagirnd; en þegar hib hulda varb aug' 

Ijóst, þá hefi jeg optlega orbib ab bera kinnroba fyrir virbingu 

mína á þeim, sem ekki áttu hana skilib, og hryggjast af mínu 

órjettvísa og meibanda vandlæti. Hverig ætti j,eg og ab geta sjeb 

meb nokkurri vissu inu í hjörtu annara, þar sem jeg svo optlega 

hefi sjeb rangt í hjarta sjálfs míns V Jeg hefi ekki einungis. mörgum 

sinnum gálauslega skotib á frest ab hirba um, hvab í sjálfum 

mjer byggi, ekki einungis mörgum sinnum látib sjálfselskuna draga 

% 
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á tálar, svo mjer hefir þátt jeg öfcru vísi og betur á mig 

kominn, enn einlægleg rannsókn mnndi hafa komizt aí) raun um; 

heldur einnig, þegar jeg í fullri alvörii hefi reynt til ab sjá mig 

allan, eins og jeg er, þegar jeg nieb kostgæfni og einlægni hefi 

leitab í fylgsknum hjarta míns, ab bvötura jæim, er rábib hafa 

gjÖrbum mínum og hugrenningum, og ab uppsprettum þeim, sem 

^ht í mjer er fram komib af;' hversu optlega kom þá þoka fyrir 

ð-Ugu mjer, svo jeg komst ab raun tun, ab raannlegur andi skilur 

ekki einu sinni þaí) til fullnustu, sem er í honum sjálfum. En, 

nrottinn minn! þii rannsakar og þekkir mig ; eins og ekkert orb er 

^ tungu minni, utan þu vitir þab allt saman, eins og þu gjÖrþekkir 

alla vegu mína, þannig skilur þil og hugsanir mínar álengdar 

(Sálin. 139, 1. o. nn. vv.), jafnvel fyrr enn þær hafi íklæbzt orbum 

ebur gjörbum, og fyrr enn jeg geti gjört grein á, hvort þær sjeu 

vondar ebur góbar. 

Maburinn snýr einnig huga sínum til hins ökomna, vjer höldum 

^ptlega ab oss geti grillt til þess, sem hulib er þoku ökominna 

fima, og stundum bendir vonin oss til þeirra daga, sem ekki eni 

^ipprnnnir, og kvartar yfír, ab morgunrobi þeirra seinki um of 

komu sinnni; en stundiim skelfist öttinn fyrir hinum komanda 

^orgni, og pínist samt þegar af þjáningu, sem ekki er fram komin. 

þfi veizt þab þö síban fyrir löngu, mannlegt hjarta I sem lætur 

svo hæglega á tálar dragast, hversu ííbum hin jarbneska von lætur 

skamraai^ verba, og eins optlega hefir þu aptur hins vegar hæbzt 

ástæbulausum ötta og öróseini þinni. því engin daubleg hönd 

^yptir fortjaldi ókorninna tíma, hinu megin vib þab raba dagarnir 

iiibur íiyöfum sínum, og koma svo í Ijós hver eptir annan, og færa 

sjer annab, enn danfelegir inenn Iiafa vib buizt. Jeg sagba, 

dagarnir rabi nibur gjöfum sínum, þVí hver er sá, er haldi í 

hjarta sjer, ab þeir brjötist fram í stjórnlausri í5reglu, og grípi svo 

hendingu, í gamanleik, þab er þeir vilji, til ab blessa meb því 

skelfa, eptir því sem verkast vill ? hver er sá, er ekki sje 

^hifanlega sannfærbnr ura, ab ákvörbun sje til, er rabi nibur 

hlutunum fyrir fram, og hiilin regla, einnig í þvf, sem fremur iibru 

hykir vera undirorpib eintómum leik tilviijunarinnar? þab vald, sem 
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ræbur hinu óorbna, kalla hetóingjarnir forlög, ev í öndverbu hafi 

ákveÍJií) sjerhverjuni, er í lieiminn fæ^ist, hlutskipti sitt, og fyrir 

fram riía?) hih öorbna í stjörnurnar, eins óbreytatilegt og gangur 

þeirra er. Vjer, sem trúum á lifanda Gub, köllum þab gublega 

stjórn, vjer segjum og trúum, ab þú, Gu& allsvitandi I vitir þab 

fyrir fram, sem enn þá er úþekkt á jöríiunni, og kallir á þá hluti, 

sem ekki eru, svo scm væru þeir (Romv. 4, 16). A'b vísu hölduin 

vjer ekki, þú ákvarfeir fyrir fram gjörbir sjerhvers manns, aíí þú 

neyfeir suma til aÖ hlýí)nast, en suma til a& þrjozkast, ab þú lítir 

ekki á þab, sem þú hefir gefib sjerhverjum á vald, heldur ætlir 

suma fyrir fram til súma, og vegsemdar, en suma til smánar og 

glötunar. En því trúum vjer, ab þú reisir þær skor&ur, sem enginn 

fær yfir stígib, a?) þú sjáir fyrir fram allt hvaí) orbií) getur, og allar 

aflei&ingar, og a?) þú Íofir elcki manninum ab framkvæma annaí), 

enn þab er hann má efla meí) áform þín, hvort sem honum er 

þaib heldur Ijúft e?)a leitt, svo hann verí)ur a^ vcrkfæri í hendi 

þinni, anna&hvort til hegningar e<ba blessunar. þess vegna berum 

vjer traust til, ab leggja út á úkunna vegu; vjer reibum oss ekki 

á framsýni vora, því hún þekkir optsinnis ekki hræfareldinn frá 

rjettu Ijúsi; en vjer reibum oss á þig, sem sást oss ábur enn vjer 

vorum skapabir, og ákvarbabir daga vora, ábur enn nokkur af þeim 

var til (Sálm- 139, 16). 

því hugmyndinni um þekkingu Gubs er ætíÖ samfara önnur 

hugmynd, sem naubsynleg er til þekkingarinnar á hinum lifanda 

Gubi, en þab er hugmyndin um Gubs heilaga og rjettláta og 

miskunsama vilja, og bábar hugmyndirnar til samans, erii gubleg 

speki. Hinn spaki sjer ætí?) takmarkib er hann stefnir ab, hann 

veit hvab hann vill, og þab er ætíb rjett og gott, og farsællegt og 

ávaxtarsamt. Hinn spaki sjer ætfó veginn, sem leibir ab takmark- 

inu, ekkert ráb er honum hulib, og hann er öruggur í, ab taka þaí) 

rábií), er bezt á vvb allar kringurastæbur, og framkvæmir ásetning 

haiis á fljútasta og bezta hátt; hinn spaki íyrirlítui* ekki hib smáa, 

því án þess getur hib mikla ekki orbib, og hib stærsta er honuni 

ekki of stúrt, til þess safnar hanu saman öllum rábstöfunum sínumj 

eins og steini er bæít á stein ofan, J^angab til musterib er risib í 
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*iýrb sinni. Maburinn sækist eptir speki, en því er mibur, ab 

jafnvel þeir sem beztan hafa viljann, takast svo optlega á hendur 

^anga fyrirætlun, og jafnvel þeir, sem vitrastir eru, hafa svo optlega 

ranga abferí), til ab ná henni. Og þannig leibumst vjer einnig meb 

þessu móti til Gubs, af tilfmningu vanmáttar vors og veikl.ika; 

vibleiíni vor verfeur ab bæn til hans, sem hefir spekina og máttinn 

og ráb og hyggindi; og hvort sem rabagjörbir mannanna verba ónýttar, 

ebur oss aubnast ab framkvæma hib fagra og góba, ])á segir samt 

setíb hinn guthræddi: Gubi, sem einn er vitur, sje heibur og vegsemd 

ab eilífu (1. Tím. 1, 17). 

9. 
GUÐ ER ALGÓÐUR, FAÐIR ALLRAR MISKUNAR. 

Allir munnar játa, ab Gufe sje algóbur og allrar miskunar 

'Pabir; en mundum vjer þora ab segja: öll hjÖrtu írua því? Satt 

þab, á stuiidum sjáum yjer miskun Gubs almáttugs svo bersýn- 

’^oga umhverfis oss, ab allir smakka og sjá, aí) Gub er góbur 

(Sálm. 24, 9); á stundum tekur Gub þungann af brjóstum hinna 

^æddu, og gublegt frelsi mætir oss svo berlega, ab vjer liljótum 

kannast vib verndarhönd hins hæsta, og segja af Öllu hjarta: 

Lofabur sje Gub, Fabir allrar miskunar og GuÖ allrar huggunar, 

hiiggar oss í sjerhverri þjáningu vorri (2. Kor. 1, 3. 4)! En 

^uinar stundir æfi vorrar eru á annati hátt 

0! hven er sá, sem ekki haíi þekkt þær, stundir líkaralegra 

^%inda, langar stundir og þungar, svo mennirnir verba ab segja: 

girnist ])ær ekki tPrjed. 12, 1). Ög hver er sá, scm ekki 

haíi reynt, iivernig sú hin innri ney& leitar þá vit) ab auka bina 

hvernig hryggb og ótti sáiariimar og truarskortur og vonarleysi 

l)á ab bætast ofau á mótlætib, sem oss er á herbar lagt? 
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þegar vjer sem mest vi?) þurfum hugrekkis og vonar og.trúartrausts, 

þá er freistarinn ákafastur a?) reyiia til afe svipta oss því og þá 

ertu, 6 ! þú veika hjarta í brjústi voru! þá ertu fúsast á ab sleppa 

því. En vel sje þeiín, sem á hinum vondu dögunuin varbveitir 

trúna og þolinraæíiina! Og vel sje þeim, sem á gobu dögunum 

hertígjar sig í gegn hinum vondu dögum og reynir til ab afla sjer 

slíkrar trúar, sem ekki er eintómur leikur úskírra tilfinningaj heldur 

skír og stabföst sannfæring, er byltingar hlutanna fá ekki haggab, 

og ekki stybst vib þab, sem augab sjer, heldur rít hitt, er sam- 

vizkan þekkir og kannast vib. Meb slíkri trú — en styrk þú, o 

Gub! veikleika hennar — vil jeg reyna ab mæla þessi orí): Gub 

er algúbur, Fabir allrar miskunar. 

Enginn er gúbur nema Gub einn (Matth. 19, 17). Mennina 

köllum vjer betri ebur lakari, optir því sem vera hins eilífa speglar 

sig í ebli þeirra, skírt ebur úskírt; en þessi spegill er aldrei fullskær, 

svo orbib gúÖurá í raun og veru einungis vií) hinn alfnllkomna, 

því hin rjetta þýbing ])essa orbs felur í sjer allan fullkomleik. 

Gæbska Gubs felur í sjer allan fullkomleik hans, og svo einnig þá 

náttúru, sem orbib gæbska jafnabarlegast á ab þýba: miskunserai 

Gubs. 

Sumum Gubs náttúrum er þannig varib, ab bæbi himin og ' 

jörb birta þær. Vjer þurfum ekki utan ab litast uin, til ab verba 

varir vib þær öllii megin. Sama er um miskunsemi Gubs. Hver 

fær talib þær verur — hver getur falib í huga sjer ein saraan 

kynferbi þeirra — sem Gub telur allar, sem hann nefnir allar á 

nafn (ef jeg á ab dirfast ab tala eptir inannlegum hætti), sera lifa 

í hans úraælanlegu ríki, frá orminum í duptinu, til höfubengilsins, 

frammi fyrir hásæti hans? Og yfir þcim öllum lýkur hann upp 

sinni hendi, sebur þær allar meb blessnn sinni, gefiu þeim öllum 

— sjerhverri skepnu eptir þörfum hennar og samkvæmt ebli hennar. 

Jeg sje þær uinhverfis mig, skepnurnar, sera Öblubust líf og tilfinn- 

jng, eins og jeg og allra augu vona til Drottins og sjerhver þeirra 

þiggur þæga gjöf úr Drottins hendi. Hver elur önn fyrir fiiglinuni 

í loptinu, sem sáir ekki og safnar ekki í hlöbu? Hver elur önn 

fyrir mönnunum, sem grúbursetja og vökva, en geta ekki sjálfir 
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láti?) spretta? Og ]n1 hib mannlega hjarta, meí) Öllum þínum löng- 

unum og öllum þínum þörfum: hver elur önn fyrir þjer? Hversu 

opt sem þu verí)ur ab berjast í þungleika og hryggbj þú hefir þá 

^lnnig barizt í unabsemd og fagnabi, stundiim vesælla orminum, er 

^eltist í duptinu meí)vitundarlaus, en stundum sælt sem englarnir 

^ himnum. Jeg hefi heyrt kveinstafi sorgarinnar, en jeg hefi 

elnnig heyrt fagnaÖarlæti glebinnar; ekkert þab brjÓst er til, aí) 

þau hafi ekki þaban hljömab; og allt hib göba, hverju nafni sem 

heitir, allt í frá þeirri uppsprettu, er svalar hinum Örmagnaí)a 

ferbamanni og til þeirrar uppsprettu^ er slökkur hinn brennanda 

þorsta sáiarinnar, uppsprettunnar er streymir fram til eilífs lífs — 

^ I manna hendur hafa ekki snortib klettana, aí) ])a2)an streymi 

laekir nibur í dalina, og mannleg speki getur ab eins fundib, en 

ekki skapab, þaí) sem í raun rjettri er fylling lífsins; en frá þjer, 

almáttugur Gub! er Öll sú gnægí) miskunseminnar, sem streymir í 

gegnum hinn sýnilega og hinn ósýnilega heira. Sannlega hefir 

Onb ekki látib sjálfan sig án vitnisburfear, er hann gjÖrbi oss gott 

gaf oss regn af himni og frjöfsamar árstíbir, er hann saddi oss 

^ fsebu og fyllti hjörtu vor af gleí)i (Post. 14, 17); og vjer köllum 

hann hinn algööa. af því frá honum kemur allt gott og af því 

hann er Öllum göfeur og miskunsemi hans nær til alls sem hann hefir 

gjört (Sálm. 145,9); allt fær sinji deildan verb, mikinrt ebur lítinn. 

Hann setur ekki takmörk miskun sinni: hann lætur sölina renna 

^PP yfir vondum og gúbum og hann lætur rigna yfir rjettláta og 

^3-ogláta (Matth. 5, 45), hann kallar synduga menn til apturhvarfs, 

eg hefir optlega fyrirbúiÖ sjer lofgjörb af vöruni þeirra, sein ábur 

löstiibu nafn hans. 

Mversu berlega, hversu áþreifanlega sjáum vjer þetta og 

^iburkennum, í hvert skipti sera gubleg miskun birtist á sjálfum 

eí)ur vjer samfygnnm öbnim, sakir gnfelegra velgjörba, er þeir 

I*afa þegib. En breytum vjer þá'rjettilega, þegar vjer aptur á 

^tondum gleyraum því, sem vjer ábur fundum svo berlega í. sálu 

^orri. er ab vísu gott og vel til falli'É) ab ein glabvæi stund 

getur tekib á burt' hryggb margra þungbærra daga, svo ab öU 

og bágindi eru gleymd, eins og vjer heföum aldrei syrgt og 
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mundum aldrei fraraar syrgja. En er þab einnig gott, þegar hinir 

dymmu dagarnir taka á burt endurminning hinna björtu, þegar vjer 

gleymum öllum .velgjörbum Gubs, eins og vjer hefbum aldrei verib 

glabir, og ættum aldrei framar meir ab verba þab. 

Satt er þaí) ab vísu! eins og glebistundir mannlegrar æfi eru 

öteljandi, þannig fær enginn talib allar sorgarstundir hennar; hvers 

vegna er hersveitum mótlætinganna sleppt yfir þessa jÖrí)? Enginn 

sá mabur, sem hefir nokkrar leifar af gubrækni eptir í hjarta sínu, 

svarar þessu öbru vísi enn svo: af því þær eru ómissandi til 

framfara mönnunum, til ab biia þá undir fullkomnara líf, er þeir 

hafa ekki enn þá náb, nema einungis meb þessu möti. Rábningu 

þessarar gátu er ekki ab finna í hinu sýnilega; þvíværi þaí) einungis 

augnamib tilveru vorrar, ab vjer skyldum njöta veraldlegrar sælu, 

þá gæti hver heimskinginn sibab hina eilífu spekina, og kennt 

henni, hvernig þessu takmarki yrbi náb meb miklu hægra möti; en 

rábningin er i hinu andlega, hin fulla rábning er ekki í tímanum 

heldur í eilífbinni. Enginn er sá kristinn raabur, aí) hann ekki 

svari, ab hefbi syndin ekki komib í vcröldina, þá hefbi einnig 

uppeldi mannkynsius bæbi mátt vera vægra, og líka verib þab. • 

Hib illa kora fyrst í Ijös í mÖnnunum sjálfum, og því næst í 

veröldinni fyrir utan þá. Og hvernig sem mannlegum þjáningum 

er varib, hvort sem þær eru sendar oss til hegiiingar, ebur til 

eintömrar reynslu, þá reibist Gub samt ekki, eins og mennirnir 

reibast, hann hefnir ekki til ab tortýna, því jafnvel þegar hann 

refsar, gjörir hann þab oss tii frelsis. Gub er gdbur, einnig þá, 

þegar hann lætur oss þab ab höndura bera, sem vjer köllum.illt; 

hann er gdbur, og haim lætur oss reyjia þab, og líknserai Gubs, 

þegar húii birtist oss í lífsins l^jáuingura, og föburgæbsku Gubs, 

þegar hann lítur til vor í eyradum vorum, — þab klillinn vjer 

miskunsemi hans. 

Jeg hefi sagt ab sumum náttúrum gublegrar veru sje svo 

háttab, ab vjer ver^nm ]>eirra jafnskjdtt varir, þegar vjer lituinst 

um. Ab veldi sje til, sem tengir sainan alheim, og heldur honuin 

í skorbum, sem er æbra Öllu mannlegu valdi, sem opt gjörir ab 

engu hinar mikilvægustu fyrirætianir, og lætur optlega þrdast ])ann 

í 
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vísir, sem enginn gaf gaum a?); afe þetta veldi sje oss alstafear 

nálægt og sýni sig í öllum hlutum, smáum og stdrum —- hver er 

sá er játi ekki þetta, játi ekki almætti Griibs og alsta&arnálægb, 

þegar hann meb nokkurri gaumgæfni horfir upp til himnanna, efeur 

^ennir aiigum sínum yfir jörfeina? Drottinn! hversu mörg eru verk 

þín? þú gjörí)ir þau öll me?) speki (Sálm. 104, 24). Hver er sá 

sjái þetta ekki, þegar fiann ab eins lýkur upp augunum? Og / 

miskunsemi sje til, sem elur önn fyrir öllu sem lifir, hver hefir 

undir þessum himni og ekki fundib þafe? En þorum 

'^jer einnig aí) segja, ab vjer í þjáningura lífsins viburkennum ætí& 

nálæg?) gublegrar miskunar? a^ vjer þurfum einungis ab Ijúka upp 

^tigunum, til ab verfea varir vife, aí) sá er nálægur í allri vorri 

*^ymd, sein abstofear oss og frelsar? Sannlega, þegar vjer me^ 

gubrækilegu hugarfari hyggjum afe vegura Gufes, og vonum og híb- 

utn kyrrlátir frelsis hans (Harmagr. 3, 26), þá munum vjer efalaust 

sjá þab. En einmitt þetta, aí) vjer hljútum svo opt ab bífea og 

vera kyrrlátir, aÖ vjer ekki sjáum frelsi Gubs á þeirri stundu og 

uieb þeim hætti, sem vjer höffeum búizt vií), þetta reynir á styrk- 

^eika trúarinnar. þa?), seni gubleg forsjún lætur oss afe höndum 

bera, virbist optsimiis ab vera svo hart, svo úfúfeurlegt; hjarta 

vort klökknar af mebaumkun, ef vjer ab eins heffeum mátíinn, 

bversu skjútt mundum vj'er þá koma til afestobar, hversu skjútt 

munduin vjer þá snúa burt hættunni, eí)ur snúa hryggfe í kæti. 

hann, sern hefir mátíinn, liannbíí)uv; hann sem sjer alla eymd * 

- ''^ora, hahn kemst ekki vib, hann spndir ekki engla sína, a& varb- 

veita fút vorn frá hrösun, og dreypa svölun í hinn beiska bikarinn. 

Hveriúg eigum vjer ab friba hjarta vort, þegar þab býr yfir svo 

^^yrkum hugsunum, þegar þab tekur ab efast, hvort því sje úhætt 

kalla Gub líknsaman. 

Eins og meistarinn þekkist af verki sínu, eins þekkjast einnig 

náttúrur af verkum hans, en verk Guí)s eru ekki ab eins 

bimin og jörb; ekki einungis þab sem augab sjer, e’ ki einungis 

4ásamlegur líkami vor. En andinn, sem lífgar þetta dupt, er einnig 

verk, Gub skúp hann eptir sinni mynd, .og sjerhver gúb og 

báleit tilfinning í brjúf di vóru er sábkorn af himni og geisli guí)- 

L 

t 
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legrar veru. Ef nu jeg, hin veika og (5hreina skepna, sem 

einátt er svo sjergóíiur, einatt svo kaldlyndur og harí)brj(5sta, og 

dfiís á ah samglebjast hinum glöSu og samhryggjast hinum hryggu, 

ef ah jeg nil samt sem ábur finn til þess, ah jeg hefi eyra til ah 

heyra kveinstafina og hjarta til ah kenna í brjdsti um þá hina 

aumstöddu, ef jeg játa ab þessi tilfinning sje einhver hin fegursta 

tilfinning mannlegs ehlis, þá er þab afe vísu Gub, sem rætti hana 

svo djupt í fylgskni sálar minnar, ah enginn hlutur fær henni þaban 

algjörlega á burt rýmt. þess vegna, þegar efasemdirnar, taka ab 

hreifa á sjer f sálu minni, þá skal jeg mæla þab meö berum orí)um 

sem vantrilin hugsar; því Ijósara verbur þab, hversu ástæbulaus 

hán er, hversu fánýt og heimskuleg; mundi jeg þá vera betri enn 

Gub minn? Sá sem gaf mjer eyrab, sem heyrir, mundi hann ekki 

heyra? sá sem myndafei hjartaí), mundi hann vera án tilfinningar? 

— Postulinn kallar hinn eilífa, Pöbur allrar raiskunar, þah er ah 

skilja: uppsprettu allrar líknsenidar, er þaban streymir gegnum Öll 

hjörtu, er tilfinningu hafa; og hann mundi ekki sjálfur líkna! Hann 

gaf oss röburhjartab og mdíiurhjartab, sem aldrei slítur sig frá 

barninu, aldrei lykur sjer aptur, aldrei synjar því gábra gjafa; og 

hann, sem allt faberni er frá komib á hirani og á jörbu (Ef. 3, 15), 

nnindum vjer kalla hann Föbur árangurslaust. 0 hversu djupt, 

hversu snjallt hljöma þessi hin gömlu orb í fylgsknum hjarta vors: ' 

Eins og fabir miskunar sig yfir börn sfn, þannig miskunar Ðrottinn 

sig yfir þá, sem dttast hann (Sálm. 103, 3). 

„Eins og fabir miskunar sig“ —■ en einnig á mebal mannanna, 

miskunar vitur fabir sig ekki ætíb þannig, á þeim tíma og meb 

því máti, sera barnib girnist og vonar. þab er hart og oföburlegt, 

segir barnib optsinnis í hjarta sínu vif) föbur sinn, af) þu veitir 

mjer ekki lausn frá þessu erfibi, ab þu annt mjer ekki þessa fagn- 

abar, af) þil gefir mjer ekki upp þessa refsingu, þjer væri ]mb svo 

hægt og mjer væri þab svo Ijáft; en þii þegir og heyrir ekki bæn 

mína; þá ert ekki framar sami fabir, sern þu ábur varst, og þegar 

þá unnir mjer og varst rajer göbur. Og fabirinn veit þab í huga 

sfnum, hvernig barnib efasí, samt breytir hann ekki ákvörÖun sinni, 

samt leibir hann barnib, meb ebur á möti vilja þess, eins og hann 



Gub er algó^ur, Faí)ir allrar miskuQar. 77 

því bezt hentar; hann segir; þa?) væri miskunarleysi, ef jeg 

vildi lilífa þjer vib stuttrar stundar böli, vib þessum fáu tárurn, og 

hlytir þú svo eptir á, a?) fara á mis vi& hinn fagra ávöxt vizkunnar 

þolgæbisins. Og barninu eykst aldur, þab fer aí) skilja tilgang 

föbur síns, þab ver&ur vart vií) aílei?)ingarnar, og þá segir barnib: 

þú haf&ir vit á því, fa?)ir minn! en jeg ekki; og nú þakka jeg 

þjer fyrir þaí) sem þú synjabir mjer, eins og fyrir þaí) sem þú 

gafst mjer; nú viburkenni jeg, aí) þú varst mjer aldrei betri, enn 

þegar mjer fannst þú ekki vera mjer góbur. 

Hversu opt heíir þessi hin sama rödd heyrzt í bænum gub- 

hræddra manna ? Og þegar vjer erum búnir aí) læra aí) trúa, þó 

vjer sjáum ekki, ab trúa á miskun Guí)s, þótt hún birtist ekki á 

. þeirri stundu og meb þeim hætti, 'sem vjer æsktum, hversu optlega 

muimm vjer þá ver^a hennar varir, einnig í lífsins þyngstu raunum. 

því jafnvel þegar þeir hlutir verba, sem oss þykja þungbærasíir og 

skelíilegastir, * þar sem vjer í fyrsta áliti þykjumst sízt geta orí)ib 

varir vi& frelsishönd hins miskunsama Guí)s, þá er samt optast 

nær í þessari eymd, eitthvert teikn frá Guí)i, eiíthvert atvik — 

þab þykir optlega svo lítilvægt, heimurinn kallar þab hendingu, eii 

gubhræddir menn kalla þab stjórn gublegrar forsjónar: og þaí) er 

svo í raun og veru, því þetta' hib lítilvæga atvik er nóg til þess, 

Giu^ geti látib frelsib af því leiba. þab er gamalt máltæki, er 

gengib hetir munn frá munni, frá einni kynslóí) til annarar, a?) 

þegar neybin er hæst, þá sje hjálpin næst. þetta hljóta mennirnir 

hafa sannreynt á þúsund vegu, ábur enn þab yrbi ab svo al- 

íoennu máltæki; reynslan hefir aptur og aptur orbib ab sanna þab, 

fyrst þab helzt vib og fyrst vjer heyrum þab á allra vörum, og 

eins á þeim vörum, er ekki eiga vanda til ab lofa Gub. Er þetta 

þá tóm tilviljun? ber þab vib af eintómri hendingu, ab niargopt, 

þegar neybin er hæ^t, þá kemur einnig hjálpin? Nei, engan veg- 
• 

; heldur er þab hib sýnilega teikn iniskunar þinnar, Fabir vor 

^ himnuml þú sjer oss í eymd vorri, þú þekldr alla beiskju 

heiinar, og þegar þú sjer oss liggur vib ab hníga undir byrbinni, 

þá hrærist þú miskunar og lætur vor ekki verba freistab um megn 

fram, miklu fremur gjörir þú freistinguna og endalok hennar þannig, 
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ab vjer fáum stabizt. Sjerhver, sem reynt heíir til ab varbveita 

þolgæbib og tnina og átta Drottins, einnig á hinum vondu dÖgun- 

um, hann heíir og jafnan reynt, hvernig gubleg mildi er sameinub 

gublegri vandlætingu, því Gub heíir vísab honura á iirræbi, þar 

sem hann sá enginn úrræbi sjálfur, Gub hefir gefib honum krapta 

til ab bera, Gub hefir grætt, eins og hann særbi, Gub hefir aptur 

litib til hans í mikilli miskun. 

þannig standa teikn á múti teiknum, og velur maburinn af 
I 

þeim eptir því sem hjarta hans ei* háttab, þab sem honuni þykir 

sjer haga. Sá sem vill brjáta af sjer ok Gubs útta, ebur heimt- 

ar, ab vilja sjálfs sín verbi í öllu framgengt á jörbunni, og leitar 

sjer — þegar þetta ferst fyrir — hryggilegrar Mlnægju í ab 

örvinglast ebur þrjdzkast — hann safnar sjer af því sem hann 

hefir sjeb ebur heyrt, grátlegum fjölda eymdar og ógæfuvibburba, 

sem engin frelsun á ab hafa stöbvab, engin huggiin hafa mýktj 
• V 

sá þar á móti, sem getur ekki verib án Gubs og miskunar hans, 

hann sjer hann nær og fjær ab birtast sjer, hann hlýbir á hugg- 

unarsögur þær, er lýsa því yfir, ab Gub hafi ekki látib sig án 

vitnisburbar, hann sjer alstabar vott Gubs frelsishandar og elsk- 

unnar eilífu, sem miskunar sig yfir alla skepnu, Ilvab sannast 

sje í þessu efni, getiim vjer ekki kcTtnizt ab raun um meb eintúmri 

upptalningú vibburbanna, því þab er eins og jeg hefi ábur sagt: 

teikn standa á móti teiknum, og vjer göngum hjer í trúnni, en 

ekki í skobuninni (2. Kor. 5, 7), hjer eru Gubs ráb oss svo opt- 

lega úrannsakanleg og vegir hans úrekjanlegir (Röm. II, 33) og 

hljúta ab vera þab. En mebvitund sú, sem býr oss í brjösti ura 

gublega veru, er grúbursetti í hjörtum vorum allar gúbar tilfinningar, 

sem vjer verbum varir vib ab í oss búi — þessi raebvitund sam- 

einar sig þeim vitnisburbi, ,er hvab eptir annab stendur í heilagri 

ritningu, og bobar oss, ab Drottinn sje líkn^amur Gub og nábugur, 

þolinmúbur og mikillar miskunar (2. Mús. 34, b); og hún hvetur 

oss jafnan, ab grennslast eptir þeim raerkjum, er sá einn finnur 

sem leitar. En sá sem þannig leitar eptir opinberun miskunar 

Gubs í heiminum, ætti hann ekki ab nema síabar vib hinn mikla 

bobskap fagnabarins: Svo elskabi Gub heiminn, ab hann gaf Son 
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sinn eingetinn til þess, aí) sjerhver,' sem á hann tritir, glatist ekki, 

Keldur öhlist eilíft líf (Jóh. 3. 16)? Hjer er vottur miskunar 

Gíufes, mikill og augljös eins og sölin á himninum, er lýsir frá 

9'Ustri til vesturs; hann skín niíiur yfir allan öröleik mannanna, 

yfir alian leynilegan ötta hinna voldugu, yfir alla eymd hinna fátæku, 

býbur sig spekingunum og hinum fáráíiu, vitjar syndaranna í hryggh 

þeirra og hugarvíli, þegar þrumurödd lögmálsins er buin ab vekja 

samvizkur þeirra, og þeir þora ekki ab lypta iipp augum sínum 

t'í Gubs nje manna. Hver sem þessu truir, hann hefir sannlega 

slíkan vott þess, ab Gub hafi miskunab sig yfir lieiminn, ab engin 

sjön stríbs nje drepsötta, nje annara eymda, og engir hegningadömar, 

ganga yfir jörbina, megna ab önýta þenna vott; og þessi orb: 

nþver sem truir á hann“ flytja huggunina inn í brjöst allra manna. 

*^iib sendi Son sinn eingetinn, til ab birta miskun sína, ekki ab 

eins vib hina miklu og víblendu veröld, ekki ab eins vib fáeina 

titvalda, heldur einnig vib þig, sem ert þjábur og hryggur, hver 

sem þú ert, og einnig vib mig. 

„GIatabur“ er. skel^legt orb, og þýbir öumræbanlega eymd; 

Þcss öttaleg "þýbing á heima hjá þeim, sem alls ekkert frelsi fær 

hvorki hjer nje síbar, sem engrar miskunar væntir sjer á 

Jörbu nje á himni. Jmss vegna segir hin eilífa miskun yib hyern 

sem trúir: þú skalt ekki glatast, heldur eignast eilíft líf. 

10. 
GUÐ ER HEILAGUR OG RJETTLÁTUR. 

Mikils er um vert, hvernig rÖddin, er Möses heyrbi í hinum 

^*''*fleitu opinherunum á Sínaífjalli, þegar Jehöva gckk fram hjá 

^-Ddliti hans, eins og ritningin ab orbi kerast, röddin, er sagbi: 

flehöva, miskunsamur og- líknsamur Gub, þolinmöbur og mikillar 
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miakunsemi og trúfesti (2. Mús. 34,. 6) — mikils er um vert, 

hvernig þessi rödd heidur á fram aí) hljdma gegnum allt gamla 

testaraentií), frá ýmsum vörum og á ýmsum tímum (4. Mds. l4, 

18; Neh. 9, 17; Sálm. 86, 15. 103, 8. 145, 8; Jdel 2, 13; Jdn. 

4, 2). í þessum orbum er fdlgin játningin um Guh, sem mann- 

kynib getur ekki án veriÖ, sem sjerhver sá, er girnist hvíld sálu 

sinni, vert)ur ab halda sjer vib, sera getur þess vegna aldrei aptur 

gleymst, þegar búib er ab heyra hana einu sinni. þar sem heyra 

má þessa rödd þegar í hinu gamla testamenti, þá er nýja testa- 

mentií) aí) öllu leyti opinberun nábar Guhs og miskunandi kærleika, 

og þa?) nafn Gubs, sem hljdmar í því og þaban er komií) á varir 

allra gubliræddra manna, og í hjörtu allra sem trúa, þetta nafn: 

Fa?)irinn á himnum — þah felur í sjer allar hugmyndir um náÖ 

og miskunsemi. 

þorum vjer a!t segja, aÖ mikil og aftarasæl sannindi geti orhi?) 

heyr?) of optlegá — at mennirnir geti haldib sjer of fastlega vih 

þau? Fjarri fer því, ef mennirnir nema þáu svo, afe öll þýbing 

þeirra ver?)i skilin og þau verí)i sjen í sambandi sínu vib allan 

annan sannleika, svo aö hvab styfeji annab og hvaí) verbi Ijdsara 

af Ö?iru. En hversu mjög hættir ekki mannlegu hjarta til ab rjúfa 

þetta samband I því er svo tamt ab svíkja sjálft sig, og þess vegna 

slítur þa& einhver ein sannindi, ebur einhvern einstakan lærddm 

út ur kebju allra sanninda, sko&ar hann einungis á einn veg, 

ruglar honum dafvitandi og hefir þa?) sjer til skemda, sem ætla& 

var til blessunar. þannig sjáum vjer optlega a?) hugmyndin um 

miskunsemi Gu&s og langlundargeb er borin aflaga; ílestir menn á 

vorum dögum halda ,í raun og veru, ab sje á anna?) borb nokkur 

Gub til á himnum, þurfi þeir vib engu a& búast af honum, nema 

fri&i og fögnu&i; því þdtt þeir geti ekki ab Öllu leyti mælt í mdti, 

a& gáleysi þeirra sje mikib og brotin mörg, ab þeir hir&i lítib um 

ab eflast a& vizku og si&gæ&um, ab trú þeirra sje veik og ást 

þeirra kÖld á Gu&i og mönnum, halda þeir samt a& reikningur 

þeirra sje kvitta&ur meb þessum or&um: Gu& er ITknsamur og 

miskunsamur. þess vegna eru ritufe í heilagri ritningu, ásamt hinu 

huggunarríka fyrirheiti, ab GuS fyrirgefi misgjör&ir og afbrot og 
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synd, þessi hin þungvægu orí): Guí) mun á engan hátt telja þann, 

sem sekur er, síknan saka (Mos. 34, 7), og röddin, sem hljömar 

gegnum himnana skal einnig fylla jörbina: heilagur, heilagur, hei- 

lagur er Jehöva Zebaot (Es. 6, 1). 

Orfei?) „heilagt“ merkir þa?) sem fráskilife er venjulegum hlutum 

og hafií) yfir þá, og einkum yfir þab, sem er aufevirfcilegt og sví- 

V'irfeilegt og illt. þannig á Gufes nafn afe vera heilagt á jÖrfeunni, 

og þannig er gufeleg vera aí) öllu leyti heilög í sjálfri sjer; öhrein- 

leiki jarbarinnar flekkar hana ekki; eptir eilífri veru sinni og guí)- 

l^gu ebli hefir Guí) einímgis þóknun á hinu gÖfea, og hvar og í 

hvers kyns mynd, sem hi?) illa dirfist aí) koma fram fyrir auglit 

h^ns, mislíkar honum þa& jafnan. Gu?) einn saman er heilagur, í 

®^sta skilningi; því þannig á þab ekki heima hjá nokkm*ri veru, 

sem getur fallib, og sízt hjá manninum, sem er fallinn, og fæddur 

í synd og hjarta hans hneigist snemma til þess, sem ósæmilegt 

og illt. Og þó sýnir þab sig einnig á þessu, ab Guí) skapafei 

^anninn eptir sinni mynd; óafmáanleg tilfinning býr í oss, sem 

gerir mun á illu og gófeu, sem lítur hií) gófea me?) velþóknun 

eg hib illa meb misþóknun. Hversu spilltur sem mafeurinn er orfcinn, 

^efir hann þó eptir menjar upphaflegrar líkingar sinnar y\h Guí); 

illii* hlutir eru til, a& þeir kveikja vií)bjóí) í slíkum manni, og 

íivo góbir, aí) hanu hlýtur aí) virba þá, enda þótt hann kefji ]æssar 

^^^finningar jafnskjótt, sem þær lifna í brjósíi hans. En því skírra 

því nákvæmar og af því meira fjöri sem maburinn gjörir grein- 

^^niun þessara hluta, því fyrr og því hjartanlegar, sem hann sam- 

®**^ast hinu gófea, og fær vibbjóí) á hinu illa — því fremur end- 

^*'*^ýjast hann eptir Guí)s mynd. þessi tilfinning er í raun og veru 

heilagi eidur; þegar hann logar hægt og skært, er hjartaí) 

musteri, þegar hann slokknar, fara andar myrkranna inn í 

^jartafe og ásamt þeim alls konar andstyggfe. 

«^jer eigife afe vera heilagir, því jeg Drottinn, Gufe yfear, er 

heilagur^. (3. Mós. 19, 2), — þannig hljófear röddin, sem aldrei 

^^ílist, og halda muu á fram afe tala, mefe Öllu fjöri sínu og afli, á 

menn byggja jarferíki. En býfeur Gufe þá einungis, og 

öiiutar ekki hlýfeni vife bofeorfe sín? Sjer hann ur ró síns háva 

6 
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himins, hvernig mennirnir ganga á vegum gu?)hræbslu ebur syndar, 

og sendir hvorki blessun njc bölvun út frá veldisstdli sínum. 0! 

Drottinn Gub vor er vandlátur Gub (2. Mds. 20, ó}, því heilag- 

leiki Gubs vandlætir jafnan, og þegar þessi vandlætandi heilagleiki 

Gubs lætur í Ijdsi velþdknun sína ebur misþdknun, köllum vjer 

hann gufelegt rjettlæti. þaíi launar ebur hegnir, því Gub 

mun endurgjalda sjerhverjurn eptir verkum hans (Rdinv. 2, 6); þab 

lætur til sín heyra í öllu hirbuleysi mannanna og í allri þrjdzku 

þeirra: viUizt ekki, Gub lætur ekki aÖ sjer hæba; því þab, seni 

maburinn sáir, þab mun hann og upp skera#(Gal. 6, 7). 

þab sem mafeurinn sáir, þafe mun hann og upp skera — þetta 

eru mikil og þýbingarfull orfe. I þeim eru fdlgnar allar hdtanir, 

er eiga ab vekja hinn hirbulausa og skelfa hinn dgublega, og í 

því eru öll þau fyrirheit, er eiga ab hugga og styrkja hinn trulynda 

þjdn í allri armæbu þessa lífs. En eru einnig þessi orb sönn? 

Áb vísu veitjeg, hversu djarfleg, hversu ordirfskufull þessi spurning 

er, því sannlega ofdirfist hún gegn Gubi og ætlar sjer ab kollvarpa 
• 

öllum sannleika og rjettlæti á himni og jÖrbu; en einmitt svona 

spyr samt Öll vantrú í mannlegu hjarta, og þess vegna hljdtum 

vjer ab vera vibbúnir ab svara henni. 

Ef vjer skobum rit þau, er vjer köllum heilög, af því vjer 

eigum ab heibra þau og hlýba rödd l^eirra og læra af þeira og 

trúa því, er þau kenna oss, þá heimta þau jafnan rjettlæti og bind- 

indi, og tala um leib um hinn komanda ddm, ])ar er maburinn á 

ab gjöra ])ess reikningsskap, hvort hann hafi hlýtt lögmálinu og 

breytt eptir því ebur ekki. Sjerhver opna, er vjer flettum upp í 

ritum þessum, segir oss berlega, ab Gub viíji alls konar illgjörba 

og aubsýni þcim miskunsemi, er dttast og elska hann; þetta er 

ritab í harla þungvægum abvÖrunum og*huggunarríkum fyrirheitum; 

þab er ritab í frásögunum af því, sem Gub hefir látib verba á 

jörbunni allt í frá sköpun mannkynsins, ab Gub hafi ekki velþdkiiun 

á gubleysi og ab hinn trúlyndi öblist margs konar blessun. þab 

kcmur samt ab litlu libi, þdtt þctta sje ritab meb bdkstöfum, hversu 

helgir sem þeir eru, uían J)essir bdkstafir vakni og verbl ab lifandí 

rödd, er talí til hjaitna vorra. En þegar vjer hiýbum gaumgæfi- 
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lega á áminningar gnbsorba, íinnum vjer einnig, afe vjer vitum þab 

allir fyrir fram í samvizkum vorum, er þau segja oss um þetta 

þafe, sem malburinn sáir, mun hann og upp skera; þessa krefj- 

^mst vjer af mannlegu rjettlæti, og þó vjer á engan hátt viljum 

‘"^ynja veikum og iferandi mönniim fyrirgefningar, þá heimtum vjer 

samt a?) hegningin skuli vekja hinn hirbulausa, skuli neyba hinn 

samvizkulausa og þverbrotna, en aptur skuli hins vegar frelsi og 

^ri^ur og sómi og umbun verba hlutskipti þess, sem gott gjÖrir. 

I^essa hins sama krefjumst vjer — nei! vjer væntum þess meb 

trunabartrausti af hinum eilífa, ab þó jafnvel ekkert 

^jettlseti sje til á jörbu, hljóti þab þó ab vera til á himnum. Sá 

^Gm dæmir jarbríki, mundi hann ekki dæma i-jettlátlega (í. Mós. 

25). Sá sem innrætti hjörtum vorum þá hina Öílugu og óaf- 

^náanlegu tiliinning, er gjörir mun á illu og góbu, mundi hann ekki 

sjálfur gjöra mun á því? Ef vjer vildiim þræta þess, ab sá, sem ' 

‘^^jórnar veröldinni, muni ab lokum auglýöa þenna mismun, þá væri 

þessi mismunur í sama bili horlinn ur mannlegu lííi, þá stæbi þab 

sama, hvort mennirnir brukubu rjettilega tíraa ])ann og krapta 

sem þeim eru gefnir, ebur þeir sóubu því hvorutvcggja, hvort þeir 

verbu Kíi sínu til uppfyllingar skyldunni, til eílingar sannleikanum 

i;iettlætinu og velferb manna, til eflingar gubsríki, ebur til efl- 

^^gar alls hins, sem því er gagnstæbilegt, því til hvers er ab sá, 

^ppskeran á aldrei ab launa erfibi sáandans? En þetta finnum 

miklu betiir innst í hjarta voru, þar sem tilfinning sannleikans 

vjer buumst jafnan vib ab sjá iippskeru þess, er mennirnir 

sáb; komi hiln ekki skjótt, buumst vjer samt vib henni eptir 

"*■) eí vjer sjáum hana ekki í lifanda lífi, fáum vjer ókominni 

*^y*islób hendur eptirbib vora; komi ekki tfmi uppskerunnar fyrir 

hitia gábu og fyrir hina vondu á jörbunni, sniium vjer huga vorum 

annars Kfs. Um þctta getum vjer tekib undir meb spámanninum, 

hann segir: Ef sáttmáli Drottins vib dag og nótt verbur rofinn, 

dagur og nótt koma ekkí á tilteknum tíma, ef ab lög himins 

jarbar breytast, þá mun og einnig þab lögmal breytast, ab Gub 

endurgjalda sjerhverjum eptir verkum hans. Ljós þessa heims 

Kknar ab lokunum einhvein tíma, og regla sú, cr hlutirnir nú 
•« 

/ I 
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hrærast eptir, mun hætta; en þd himin og jörb lí&i undir lok, mun 

samt þetta lögmál stö&ugt standa, a?) þaí), sem maburinn sáir, þaí) 

mun hann og upp skera. 

J)ö — svarar hiS vantrúa&a hjarta mannsins —• þö vitnar 

reynslan í möti þessu. Hversu optlega höfum vjer sjeb, ab mönnum 

var uthluíaí) allt annab, enn þeir höf&u tilunnib, hversu optlega 

höfum vjer sje?) gæfu og ögæfu, lof og last, frib og öfri& sendan 

maklegum og ömaklegum. Hyggi?) a& þessum gu&leysingjum! 

þeir lifa rösömu lífi í heiminum og auka au?) sinn, en abrir, er 

hreinsab hafa hjörtu sín og þvegi?) hendur sínar í sakleysi, þjást 

hvern dag, og hegning þeirra kemur hvern morgun (Sálm. 73, 

12 0. n. V.); ekki er öllum goldi?) eptir verkum þeirra, því rjett- 

látir menn eru til, er lí&ur eptir verkum ögu&Iegra, og gu?)- 

leysingjar , er líbur eptir verkum, rjettlátra (Pijed. 8, 14). En 

höfum vjer þá í rauninni búizt vi?) þessu og æskt þessa, a& 

uppskeran komi tafarlaust á eptir sáningunni? a& laun og hegning 

sjeu vibstödd hverja athöfn og íljöti beinlínis af henni ? Ó ! væri 

því svo varib, ab engill hegningarinnar veifabi þegar leiptranda 

sverbi yfir hinum forbo&na ávexti, hver mundi þá vilja snerta 

hann ? Ef Ijösib skini þegar ni&ur í hib dymma bæli lyginnar og 

svikanna, hver mundi þá vilja Ijúga og svíkja? Ef svipunni væri 

þegar veifab yfir höfbi hins lata daglaunamanns, mundi hann 

þá afrækja vinnu sína? En mundu þá raennirnir verba betri fyrir 

þab? mundi fyrir þab bindindi og rá&vendni og göbur vilji og 

ákafi hafa tekib sjer búsfab í hjörtum þeirra? Og hins vegar, 

ef þab, sem þú gefur liinum fátæka, gildist þjer þegar tífalt 

aptur, ef allt, sem iagt er í sölnrnar, fengi þegar ver&skulda&an 

heibur, og sjerhver fyrirhöfn fengi þegar endurgjald sitt, þá mundi 

sjerplægni og hjegömagirnd setjast í sæti allra dygba. Mötlæti og 

vanþakklæti eru reynslusköli allra sannra dyg&a, og sá einn viU 

hib göba af alhuga, er vill þab einnig þá, er þab fær ekkert lof 

af mÖnnum, einnig þá, er honum sýnist þab sje ölaunaí); sá einn 

forbast hib illa af alhuga, er þorir a& forsmá þa&, jafnvel þött 

allt skraut og öll sæla þessa heims sje í fylgd meb því. 

þess vegna fylgir uppskeran sáningunni, hvorki undir eins, 
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nje me& því móti, sem skammsýn löngun mannanna heimtar þaí). 

En hver hefir lokib augum sínum upp, utan hann sæi, hversu 

optlega mennirnir upp skáru þab er þeir sábu, sæi, bversu optlega 

O'fleibingarnar á undarlegan hátt urbu gjörbunum samfara, hvort 

sem þær voru vondar ebur göbar. Og hve miklu meira mundum 

■vjer sjá, ef vjer ekki ab eins gæfum gætur ab hinu ytra ástandi. 

Ab vísu heyrum vjer optlega um þab kvartab, ab sá og sá hafi 

sáb því sæbi, er sagt er um, ab þab beri skabsaman ávöxt, og 

flaíi samt upp skorib vegsemd og gæfu, en aptur hafi annar síundab 

allt gott og upp skorib hvorki þakkir nje endurgjald. En ef vjer 

athugum þab betur, 61 hversu marga sjáum vjer þá, sem í allri 

vegsemd þeirra, er vjer svo köllum, upp skáru einmitt þab, er þeir 

sábu, þar sem þeir hlutu ab lifa glebilausu lífi, meb gjörspilltu 

^jarta af ösebjandi girndum og sívakandi áhyggjum, og sundur- 

slitnu af hatri og öfund og reibi og öJlum illum Öndum, og 

flversu optlega sjáum vjer ab sá, sem þessir menn aumka og 

^yrirlíta, hinn ybjusami og nægjusami og rábvandi, upp sker þab 

or hann sábi, er hann lifir ánægbu lifi, styrkur í anda, stab- 

fastur og rösamur. því margopí eru þjáningar, þar sem enginn 

^jöst vib neyb, og margopt ötti, þar sem enginn ofsækir; sá 

^ribur er og til, sem heimurinn hvorki veitir nje fær í biirt tekib, 

tvúartraust og von, reist á þeim stölpum, er ekki standa á 

þessari jörb. 

þessar hinar eblilegu afleibingar verkanna bæbi í hinu innra 

ytra lífi, votta þegar á nálægum tíma, ebiir eptir skamma 

þráfaldlega um gublegt rjettlæti, því rjettlát vera Gubs birtist 

^innig í hinni eblilegu niburröbun hlutanna, í afleibingum þeim, er 

^amkvæmt helgu lögmáli Gubs eru samfara mannlegum gjörbum. 

þö ab jafnvel allt endurgjald illra og vondra gjörba vanti í 

þ^ssu lífij er rjettlæti Gubs samt ekki afmáb, því samvizkan og 

ínebvitundin í brjösíi voru um sjálfa oss og um Gub, bendir þá 

hins ökomna. Dagur kemur eptir þenna dag! hversu optlega 

höfum vjer sagt þetta, bæbi J^egar öskamrafeilni og drambsemi 

þrjözkubust gegn Gubi og mÖnnum, og eins þegar hinn saklausi 

i’angdæmdur, og máli hins rjettláta þötti komib í önýtt efni; 



ft 

t 
86 Gu?) er hellagur og rjettlátur. 

' því hver dagur, sem lí?)ur, bendir til annars dags, er koma mun. 

Sá dagur, er bræbur Jdseps sáu hræbslu og og kvíba sálar hans, 

þegar hann bab þá, og þeir vildu ekki heyra bæn hans, hann 

benti til þess dags, er þeir áttu ab standa yfirgefnir í dkunnu 

landi, án allrar bænheyvslu í neyb þeirra (1. Mos. 42, 21); sá 

dagur, er Davíb ritabi: látib Uría fremstan, þar sem bardaginn 

er harbastur og yíirgeíib hann síban, svo hann falli þar og látist 

(2. Sam. 11, 15), benti til þess dags, er hann átti ab flýja meb 

öllum áhangendiim sínum fyrir augliti sonar síns, svo hann særbi 

þá ekki meb hvössum sverbum (2. Sam. 15, 14). En þannig 

benti einnig hver sá dagur, er Jösep var þræll í húsi lávarbar 

síns, og var trúr og rjettlátur, hvílíkt úrjettlæti sem hann mátíi 

þola, til þess dags, er Farao átti ab segja: þegar jeg er í hásæti 

mínu, þá ab eins vil jeg vera þjer raeiri (1. Mos. 41, 40); þannig 

benti einnig sá dagur, er Jakob í æsku sinni for einmana og 

landflotta, met staíinu einan í hendi sjer, og sagbi: Jehúva skal 

vera minn Gub, til þess dags í elli hans, er hann gat meb 

sanni sagt; Drottinn! jeg er minni allri miskunsemi og trúfesti 

þinni, er þú hefir aubsýnt þjoni þínum (1. Mús. 33, 10). 

Ab vísu vitura vjer meb sannindura, ab hvorki hótanir rjett- 

lætisins, nje fyrirheit þess. rætast öll eí)ur ab Öllu leyti hjer á 

jörbu; en þessi orb: Dagur kemur eptir þeniia dag, benda einnig 

lengra frain, benda til þess dags, er kemur á eptir öllum dögum 

jarbarinnar, á eptir öllum fagnabarlátum og öllum gráti undir 

sólunni, kemur handa þeim, er hafa leitab sjer vegsemdar og 

sóma og ódaubleika, meb stöbugleik í góbum verkum, og handa 

þeim, sem þverbrotnir eru og þekkjast ekki sannleikann, heldur 

hlýbnast órjettlætinu: þab er Gubs rjettláta dóms opinberuiiardagur, 

þá er hann mun gjalda sjerhverjum eptir verkura hans (Rómv. 

2, 5 0. n. V.). Hvert sinn, er vjer sjáum, ab hinn trúlyndi verka- 

mabur fer á mis vib laun sín á jörbunni, hverfur hugur vor í 

gubrækni til þess dags, er sagt mun verba: Vel hefir þú gjört, 

þú góbi þjónn! þú varst trúr í litlu, jeg mun setja þig yíir mikib, 

gakk inn í fögnub Herra þíns (Matth. 25, 21); hvert sinn, er 

vjer sjáum mann, sera í kyrrb og undirgefni tekur kross sinn ,og 

J 
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fyígir Drottni sínum, hverfur hugur vor til þess dags, þá Drottinn 

®á, sem hann hefir fylgt, skal til fullnustu efna þetta sitt fyrirheit: 

saslir eru sorgbitnir, því þeir mimu huggun hljóta (Matth. 5, 4); 

hvert sinn, er vjer sjáum eitthvert góbverk miskunarinnar, er hun 

þekkir ekki lof sitt og heimtar ekki umbun sína, minnumst vjer 

þess dag^, er Dómarinn mun segja: þaí) sem þjer hafib gjört vib 

^inn af þessum minnstu bræbrum mínum, þab hafib þjer gjÖrt vib 

mig (Matth. 25,■ 40). En sömuleibis, hvert sinn er vjer ajáum 

andstyggb órjettvísinnar, og sjáum ab henni verbur ekki hegnt hjer 

á jörbu, minnumst vjer þessara spádómsorba: Hinn rangláti haldi 

á fram ab gjöra rangt; en sjá! jeg kem skjótt og hefi meb ,mjer 

endurgjaldib handa sjerhverjum, eptir því sem verk hans verba 

(Opinb. 22, 11 og 12); hvert sinn, er vjer sjáum þá, er ekki ab 

6ins fremja hib illa, heldur og hafa þóknun á þeim er þab gjÖra 

(Rómv. 1, 32), er furba sig á og hæbast aí) þeim, er vilja ekki 

blaupa meb þeim út í hib sama ósvífnis foræbi og sjálfir þeir, þá 

samsinnir mebvitund hjarta vors af alhuga gubsorbi, er þab segir, 

þeir eiga ab gjÖra honum reikningsskap, sem vibbúinn er ab dæma 

lifendur og dauba (1. Pjet. 4, 4 og 5). 

þab sem maburiim sáir, þab mun hann og uppskera: Hversu 

'^ekjandi, hversu vibvarandi talar þessi rÖdd tií hins mikla fjölda 

töannanna, er þrjózkast og skeytir engu! Ab vísu er ótti ekki hin 

''jötta hvöt til ab forbast hib illa, en þó greibir ótti Drottins veginn 

tyi'ir anda kærleikans, og aldrei má sú rödd missa sín á jörbunni, 

líka sameinar sig fagnabarbobskapi Krists; farib ekki villir 

Gub lætur ekki ab sjer hæba! þjer börn mannannal þjer 

'^jótib frelsis á jörbunni, þjer getib fyrirlitib og þrjózkast, verk 

ybar í'ara fram hjá og þjer eru.b, ef til vill, búin ab gleyma þeira 

löngu ebur þjer gleymib þeim brábum; verib getu.r þab líti 

út enn þá, sem afleibingar þeirra sjeu ab eins hryggllegar 

öbrurn mönnura, en ekki sjálfum ybur; girndum ybar hefir verib 

fiíllnægt, ef til vill, og dramb ybvart hefir ekki verib lækkab; 

árjettlæti ybvart hefir, ef til vill, komib öllu því fram, er þjer 

Sii'ntust: en villizt ekki, Gub lætur ekki ab sjer hæbal þótt órjett- 

Iseti ybvart haíi þótt verá gleymt og afmáb og hulib, sem þab er 
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jörbin hylur, þá hyggib ab því, aí) fræib, sem jörfein skýlir, er 

einmitt þab, sem upp kemur, og þafe sem maburinn sáir, þaí) mun 

hann og upp skera. þetta er atkvæÖi rjeltlætisins; sarat lætur Gnb 

þaíi ekki hljöma til ab skelfa mennina, svo þeir örvinglist, heldur 

til aí) hryggja þá, svo þeir snúi sjer; því þa?) er sameina?) hinni 

blífcu rödd nábarinnar og líknseminnar, er talar um þann, sem 

afmáb getur sektina, svo htín verSur meb Öllu afraáb, þann, er hinn 

sjúki getur fundi?) lækning hjá, og hinn glatabi fundi?) frelsi hjá. 

En enginn hefir til fullnustu skilib ab Guíi er lílcnsamur, utan sá, 

sem áSur heíir skilií), aÖ Gub er rjettlátur; enginn hefir fundib 

sætleika þeirra orba, a!b Gub hafi fribþægt oss vih sig fyrir Krist^ 

utan sá, sera ábnr hefir fundib þunga þeirra orfea, ab Gub láti ekki 

ab sjer hæba. 

En samt á fullvissa þess, aí) þab sem mabiirinn sáir, þab 

skuli hann og upp skera, ekki einungis ab hóta, til vifevörunar, 

heldur og ab frifea, til uppörfunar og huggunar. Sá sem vill hib 

gúba og gjörir þab, á einnig a?) upp skera á sínum tíma, þafe er 

ab skilja, ef hann gefst ekki upp, því sá sem Örvæntir og hættir 

ibju sinni, hvernig ætti hann af) fá upp skoriÖ. Hirbuleysi annara 

manna, og mútstaba þeirra, og illkvittni, og úþakklæti, og hinn 

mikli máttur tímans, er sýnist ab brjúta þaí) allt og dreifa því 

og eyba, er straumur hans snertir vib , allt þetta ætlar optsinnis 

ab draga úr oss allan hug. þá sjáum vjer ekki nema eina hliíi 

hlutanna og dæmum eptir tilfinning nálægrar stundar, en gleymum, 

hversu mikib nú er oss hulib, sem á ab birtast á sínum tíma. 

Á slíkum stundum hugleysisins ríbur oss hálfu meir enn endrar 

nær á ab heyra gublegt ávarp, er geti hughreyst og huggab oss, 

þá þörfnumst vjer einmitt þess ávarps, er vjer og fáum ab heyra: 

Látum oss ekki þreytast ab gjöra hib gúba, því á sfnum tíma 

munum vjer upp skera, ef vjer letjumst ekki (Gal. 6, 9). þab er 

krafan, ab vjer skulum gjöra hib gúba, ekki ab eins endur og 

sinnum, heldur meb stabfóstum vilja, a?) vjer skulum ekki þreytast, 

þútt oss veiti örbugt, og gefast ekki upp , þútt uppskeriinnar sje 

langt ab bíba, En þab er fyrirheitib, ab þá skulum vjer upp skera 

á sínum tíma, á þeim tíma, er speki Gubs og miskunsemi ákvebur, 
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Gn ekki vort hií) skamnrsýna vit Og þetta fyrirheit mun rætast, 

svo sannlega, sem samvizkan er ekki eint6m hjegðmleg rödd, svo 

sannlega, sem himin og jÖr& eru samtengd meí) andlegum lögum, 

en ekki líkamlegum, svo sannlega, sem gufesorf) er já og amen. 

bóndinn væntir jarbarinnar dýrmæta ávaxtar, en þreyir þó, 

þar til hann fær morgun- og kvölddöggina. þreyib og þjer og 

styrkib hjörtu ybar (Jak. 5, 7)! 

11. 
OUÐ ER TRÚR. 

Einn víÖfrægur heimsspekingur hefir sagt, aí) upphaf allrar 

vizku sje, ab efa allt. Jeg veit ekki, hvort þab er svo nau&syn- 

Í6gt, ab rífa nibur fyrr enn byggt er, eba hvort enginn getur 

haft unabsemd af hinni lifandi uppsprettu, án þess a?) leita fyrst 

^ brennheita eybimörku til ab^pínast af þorsta. En þó vjer 

^Gfbum ásett oss ab efa allt, þá er þö allt ab einu sum sann- 

færing þess eblis, ab yjer getum aldrei afneita?) henni, því vjer 

Ssetum ekki ímyndab oss þab, sem henni er gagnstætt. Svo er 

þeirri grein varií), ab Gub sje trur; seinna orbií) er svo 

*^ákv0emlega sameinab hinu fyrra, ab vjer getum ekki skilif) þau 

Gub er triir eins sannarlega og hann er til. Vjer finnuin, 

Gub er hinn fasti grundvöllur alls sem til er, og ab sálin, 

*^0edd af svo mörgum stormi, getur hvergi fundife sjer stabfestu og 

^vílfi, nema í honum einura; vjer finnum, aí) þab er óyggjanlegt, 

postulinn segir: þó vjer sjeum ótrtíir, þá er hann triír, 

hann getur ekki afneitab sjálfum sjer (2. Tím. 2, 13)! þegar 

því segi, ab jeg trúi á Gub, þá segi jeg um leiB, ab jeg þekki 

þann, gem ab sje trúr í æbstum skilningi. Ebur gæti mjer komib 
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til hugar, ab Guí) sje breytanlegur og dtrur? Sá einn er trúr, 

sem er sannorbur; þar í mót er sá falskur og ótrúr; sem villir á 

missýningum, og tælir á úsönnum hugmyndum, og segir annab enn 

hann hugsar. HiÖ illa er sviksamlegt og ostöí)ugt, í ebli þess er 

æ lygi; hib gúba er ekki síbur hreint enn stöbugt. 

Fyrir því sjáum vjer^ ab í heilagri ritningu er hugmyndin 

um sannsögli og trúfesti • ætíb samfara hugmyndinni um guÖIega 

veru. Vit fyrir víst — segir Moses — aí) Drottinn Gub þinn 

er trúfastur Gub, og heldur sáttmáhi sinn og miskunsemi vií) þá, 

sem elska hann og geyraa boborí) hans, og endurgeldur berlega 

hverjum, er hatar hann (5. Mós. 7, 9. 10). Orb Drottins eru 

sÖnn, segir Davíb, og hverju sem hann lofar, þaí) efnir hann 

sannarlcga (Sálm. 33, 4). þegar hinir helgu menn sáu himnana 

upp Ijúkast, heyrbu þeir ætib þann, sera þar lifir og ríkir, vera 

kallaban sannorban og trúan (Opinb. 19, II); og þessi orb, er 

hljóma um himnana, geymdu þeir jafnan í jarbneskri baráttu 

sinni. þegar Páll postuli hugsar um ])ab, sera honum var hib 

sárasta hryggbarefni — þegar hann hafbi tilefni til ab óttast, ab 

erfibi hans mundi verba árangurslaust, og illgresib raundi spretta 

upp yfir hveitib, og spillingin komast inn i söfnubina, afbaka sann- 

indi trúarinnar og ónýta ávexti hennar, hversu optlega kemst hann 

þá svo ab orbi: Guí) er trúr, sá er ybur hefir kallab til sam- 

fjelags viS Son sinn, Drottinn vorn Jesúm Krist (1. Kor. 1, 9); 

Gub er trúr, hann mun ekki láta ybur rata í meiri freistni, enn 

þjer fáib stabizt (I. Kor. 10, 13); Drottinn er trúr, hann mun 

styrkja yí)ur og vernda vib iUu (2. Tess. 3, 3). Og þegar hann 

vill styrkja það traust í sjálfum sjer og öbrum, ab hann sje ekki 

á tálar dreginn meb sannfæringu sinni, og ab hann dragi ekki 

abra á tálar meb kenningu sinni, þá segir hanii: eiiis sannarlega 

og Gub er trúr, hefir ræba vor til ybar ekki verib já og nei 

(2. Kor. I, 18), þab er: efablandin og hvikul, ebur slík. ab iiiin 

verbi ónýtt eba henni verbi breytt. Slíkar hugsanir eru eins 

og fornvinir postulans: þær viíja hans, þegar hann er í þungu 

skapi, og hugga og lífga sál hans, þegar honum liggur vib ab láta 

hugfallast. 
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En eigum vjer ekki einnig a?) reyna ab verSa svo innlífaííir 

þessum hálpitu og huggunarfullu hugleibingum, ab þær renni 

^pp í sálu vorri, þegar vjer þurfum á þeim aí) halda? Meb því 

Cru&s heilagt nafn felur í sjer allan fullkomleika, svo þab er eins 

ug oss verí)i of bjart fyrir augum, þegar vjer ætlum aí) íinynda 

uss í einu lagi alla saman þýbingu þess: þá nefnum vjer hann 

ýmsum nöfnum, og hvert þeirra kveikir í oss eina hugmynd um 

6^1i Gubs. Gub er einn, en fullkomleiki hans er margfaldur eins 

og geisli sólavinnar. Eins og jeg því optlega kalla Guí) almáttkan, 

ug optlega rjettlátan, og optlega líknsaman, eins skal jeg optlega 

segja vib sjálfan mig: Gub er sannorbur og trur; jeg skal 

tala vib hjarta mitt um þa?), ekki til ab safna mjer ástæbum fyrir 

því — því þab hlýtur ab vera eptir ebli Gubs — heldur til 

ub minna mig á, hvab af því leibir, mjer til huggunar í efaseindum 

og kvíba. 

Af mótlæti því, sem maburinn verbur ab þola hjer í heimi, 

hinar sárbeittu efasemdir, sem pína sálina, ekki hvab Ijett- 

l^ærastar, og vitja einkum þeirra, sem rábvandir eru, og leiba þá 

^kki ab eins í efa um einsíöku hluti, heldur ætla opt ab hagga 

bllum grundvelli þeim, sem traust þeirra er á byggt, og von 

þeirra og vibleitni er af sprottinn — og ætla meb því ab láta þá 

hafna öllum sannleika. Hversu eymdarfullt er ástand vort, þegar 

^Ugu vor myrkvast, og himin og jörb lijupa sig þpku, og mab- 

^i'inn tekiir ab efast um, hvort hann sje ekki á tálar dreginn af 

þeirri þekkingu, sem hann var ábur algjörlegá sannfærbur um, 

^g veitt hafbi sálunni hvíld og ró! • Ab sönnu eigum vjer ekki ab 

undan þvílíkum efaseradum, heldur eigum vjer ab hertygjast 

styrkleika sálarinnar til ab vísa þeim burt, þegat þær ætla 

brjötast inn á oss og tálma vibleitni vorri og mæba oss í bar- 

áttunni; en rábvandur mabur þorir sanit ekki ab vísa þeim burt, 

hann sje ábur orbinn sannfærbur um, aí) þær hali ekkert 

ab stybjast. Leyfum því, ab efasemdlrnar sjeu berorbar á 

stundum; því ef vjer þÖggum þær nibur, þá er hætt vib þab líti 

dt, sem langt um meira mundi reynast í þær varib, ef vjer 

^ildum taka vel eptir ræbu þcirra; ^vjer heffcum þá ab eins fiuib 
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þær, þá væri eins og vjer þyrbum ekki afe ganga fram út fylgskninu, 

er vjer hefbum hopab inn í fyrir áhlaupi þeirra, og þá segir 

vantrúin i hjarta voru, ab efasemdirnar mundu sigrast á oss, ef 

vjer dirfbumst a!t ganga í berhögg vií) þær. En þær eru ekki 

svo úttalegar, ef vjer höfum þor til ah virÖa þær fyrir oss; þeim 

er eins variö og líkneskinu forbum, sem koniingurinn sá í iindar- 

legum draumi: þaí) var skrautlegt og Ijömandi, þab var ögurlegt 

álits, þab glöbi vib gull og silfur, þab leit svo út, sem þab væri 

stöbugt á járnfötunum, en fæturnir, sem öll sú hin vobalega mynd 

stúb á, voru þö sumpart úr leiri, þess vegna gat hún ekki stabizt 

eitt högg, svo ab hún fjell þegar mikib fall og kraptur hennar 

lamabist allur (Dan. 2, 3i o. nn. vv.). þab er ab skilja: allar 

efasemdir þær, er oss virbast svo hræbilegar og illar vibureignar, 

eybast og verba ab heimsku og hjegöma, ef menn hafa stilling og 

stöbugleik til þess ab íhuga þær. 

Jeg segi ekki, ab öllum efasemdum eigi þannig ab eyba; þab 

eru til efasemdir, sem koma frá sannleikanum sjálfura, og eru 

ætlabar til ab vekja oss af svefni vorum, og eyba hleypidúmunum, 

og sýna oss, í hverju oss hafi yfirsjezt, og leiba oss þannig á fram 

í þekkingu: í slíkum efasemdum liggur frækorn sannleika þess, er . 

síbar á ab verba oss kunnur; opt pína þær sálina lengi, en veita 

henni síban því meiri sælu nýrrar og efalausrar þekkingar. Enda 

eru og til abrar efasemdir, þær er koma frá anda lyginnar og 

spillingarinnar, og ætla ab leiba raennina burt frá fyllingu þekking- 

arinnar á þurrar og veglausar eybimerkur; slíkum efasemdum 

verbur ab vera menn geti eytt, nema svo sje, ab myrkrinu sje 

ætlab ab sigrast á Ijúsinu; og ef slíkar efasemdir hefbu nokkub 

vib ab stybjast, þá hefbi ekki maburinn dregib sjálfan sig á tálarj 

heldur segjura þab berlega — svo ab vjer skiljum því betur, 

hversu fávíslegar og syndsamlegar slíkar efasemdir eru — ab þá 

hefbi Gub dregib oss á tálar, og birt oss slíka þekkingu, sem vjer 

gætum ekki annab enn álitib sanna í huga vorum, og þú drægi 

oss á tálar; og þá væri þab orbib, sem ekki getur verib: þá 

hefbi Gub afneitab sjálfum sjer — þá væri Gub ekki sannorbur 

og trúr. 
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Maburinn getur ekki lifaí) án sannleika. því hann heíir 

^kki ab eins eina fýsn, þá er hvetur hann til aí) leita sannleikans 

fyi’ir sakir hans sjálfs, heldur þarf hann ávallt, í hverju spori 

sem hann gengur og hverri athöfn sem hann áformar, aí) halda 

^ einhverju, sem víst er og áreibanlegt, til aí> geta fylgt því, og 

vitab, hvaí) hann á af ab ráí)a. Nú eru afe sönnu skilningarvitin 

honum til letóbeiningar, og í sumu er honum úhætt aí) fara eptir 

því, sem þau segja fyrir; því í þeim efnum, sem koma til skilning- 

^rvitanna, þá er bæbi, a?) missýningarnar eru ekki miklar, enda er 

þar hægt vib þeim ab gjöva. En þar í mót mundu skilningarvltin 

^raga hann á tálar, eba rjettara ab segja: hann drægi sig sjálfur 

á tálar, ef hann hjeldi, aÖ þau gætu birt honum allan sannleika; 

Wí þú ab skilningarvitin sjeu aldrei svo næm og hvÖss, þá sýna 

þau oss ekki annab enn yfirborb hlutanna, og kenna oss aldrei 

^-nnab enn, hvernig þeir korai fyrir á líkamlegan hátt, en ekki, 

Wert ab sje ebli þeirra; og þab er harla margt, sem oss ríbur á 

vita, og skilningarvitin geta ekki frætt oss höt um. Fyrir því 

segir og hver mabur, sA þab sjeu ekki skilningarvitin, heldur 

^í^ynsemin, sem grípi sannleikann, og ab þab sje hun — sú er og 

veitir manninum yfirburbi yfir dýrin — er abgreini þab sem rjett 

og víst frá því, sem blekkir og tælir. p6 menn aldrei nema 

Sjnri lítib úr hinni' spilltu skynserai — þö þab sje aldrei nema 

víst, ab hún villist þráfaldlega, ef hún er tilsagnarlaus: þá er hitt 

j^-fnvíst, ab sumt skilur hún svo, ab hún getur ekki efazt um 

þab nje borib á möti því. En ef einhver þorir ekki ab reiba sig 

^ skynsemina, vegna þess menn hafa svo margt fávíslegt um hana 

talab, þ4 höfum vjer þö aliir samvizku, og hennar samþykki er 

^ib nákvæmasta og innilegasta; vjer getum ekki borib á möíi því, 

seui vjer vitum fyrir samvizku vorri. Jeg tinn ritab í hugskoti 

*^inu lögmál, sem ekki er til búib af sjálfum rnjer, og ýmist hyetur 

til ab gjöra eitthvab, sem mjer er öljúft, eba aptrar mjer frá 
því, sem mjer er Ijúfasí. þetta lögmál býbur Öldungis fortakslaustv 

þ^b sem þab býbur; þab getur verib jeg efist um, hvab rjett sje í 

^nihverju vafasömu málefni, en jeg efast ekki um, ab jeg á aldrei 

vinna rangan eib nje bera falsvitni — ab jeg á aldrei ab halda 
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því fje, sem mjer er fyrir tníab — aí) jeg á ekki ab svíkja vin 

minn. Ef jeg gjöri þaí) sem rangt er, áfellir samvizkan mig og 

ágnar mjer; en ef jeg gjöri þaí) sem rjett er og gott, þá heíi jeg 

cljörfimg, og.sje jeg áfelldur og lastahur ab orsakalausu, þá er 

mebvitund mín Örugg og frjáls og skýtur máli sínu undir hinn 

8eí)sta döm. þegar þessi meÍJvitund þrÖast í mjer, sprettur af 

henni öll hin aebsta og ágætasta þekking, meb því sannfæringin um 

Guí) og um samband vort vi?) hann er sannlega í henni fölgin; 

en nii hugsa jeg einungis um, meí) hvaí) inikilli vissu jeg viti þab 

er samvizkan segir mjer. Og jeg verb vib ab kannast, ab jeg veit 

þab meb heilagri vissu, og veit þab eins fyllilega og jeg veit til 

sjálfs inín; ebli sálar minnar yrbi ab umbreytast, og jeg yrbi ab 

verba ab annari veru enn jeg er, ef jeg ætti ab hafna þeirri 

þekkingu. þö ab nií efaserndin gjörbi sig eigi ab síbur svo djarfa, 

ab rengja einnig þessa vissu, og hún spyrbi mig, á hverju jeg 

viti allt saman þetta svo fullkomlega, og hvort jeg kunni ekki ab 

vera á tálar dreginn, þar sem jeg segi, þab sje öbreytanlegur mis- 

munur á rjettu og röngu, eba þegar jeg segi um eitthvab, ab 

þab sje rjett: l)á liggur í augnm uppi, aí) jeg heii ekki sjálfur 
I 

dregib mig á tálar í þessu efni — því ekki er sem jeg hafi inn- 

rætt sálu minni þessa höfubtilfinningu; jeg hlyti því ab vera 

dreginn á tálar af þeim, er skapaÖi mig, og gaf mjer ekki ab 

eins augu og eyru til ab sjá og heyra líkamlega hluti, heldur og 

samvizku til aí) heyra hina andlegu rödd, er iiann talar til mín 

meb. Og væri jeg |)annig á íálar dreginn, þá hefbi Gub afneitab 

sjálfum sjer, meí) því hann hefbi þá gjört mig svo, aí) jeg yrbi 

ab áiíta þab ijett, sem rangt er; hann væri þá ekki sannorbur 

og trúr. 

þegar jeg leita ab sannleikanum — þegar jeg reyni ab komast 

í skilning um ebli Gubs og samband mitt vií) hann, þá' finn jcg 

mjer vera þÖrf á himneskri leibsögu; þegar jeg leita aÖ nálægjast 

Gub, og finn til abskilnabar J^ess, er fyrirraunar syndaranum sani- 

fjelag vib þann, sem eilíflega er rjettlátur — þegar jeg finn 

til hapta þeirra allra, seni aptra injer frá ab komasí ab því Ijösi, 

sem Gub býr í: þá finn jeg injer þörf á frekari opinberun gub- 
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lcgrar veru til fribþægingar. J^essi þörf leibir manninn til truar 

þeirrar, sem boí)ar, ab Gub hafi sætt heiminn vib sig fyrir Krist 

(2. Kor. 5, 18). Ef nokkur er kominn svo langt, ab hann kalli 

kristiim af sannfæringu, þá hefir hann fiindib einkum og 

^*itfram allt, ab Drottinn hans hefir orí) hins eilífa lífs, ab Droftinn 

hann ab þeim lindhm, er upp spretta til eilífs lífs — og ab 

"'^jer höfum fyrir Krist djörfiing og leyfi til ab nálægjast Gub; hann 

hefir öhlazt þekkingu um elsku Krists, sem œbri er ölhtm skilningi 

(Ef* 3, 19), og hefir greinilega sett sjer fyrir sjönir, aí) hann þekki 

®iigan annan, er hann gæti fariÖ til; hann hefir þar á ofan íhugaí) 

tákn ]jau, er Gub hefir gjört Krist dýrí)Iegan meb fyrir heiminum, 

hann er orbinn sannfærbur um, ab enginn geti gjört þau verk, sem 

Eristur gjíirhi, nema Gub sje meh honum (Jöli. 3, 2); hann er 

hominn í skilning um, a<^ Gub heíir borib honum vitni fyrir öllum, 

wieb því ab reisa hann frá daubum (Post. 17, 3i); hann heíir hlýtt 

hl hinna spámannlegu radda, sem allt í frá fyrstu öldum vísubu æ 

^hilmcrkilegar til þess, er korna átti, og gefib gaum ab táknum 

l^Gim, er um allar hinar seinni aldir hafa vibhaldizt, og Gub sýnir 

ab sá sje kominn í veröldina, sem allar kynkvíslir eigi ab 

hljöta blessun af: ef nokkur — sagba jeg - hefir Öblazí sann- 

færingu þessa, á liann þá aptur aÖ fara ab efast ura, livort þaí) 

hunni ekki ab vera, hann sje á tálar dreginn í ])essu öllu? Já, 

vísu! sje á tálar dreginn; því hann hefÖi ekki sjálfur dregib 

á tálar, hann hefbi triíab ])eim táknum, sem hann getur ekki 

^ U)öti mælt, hann hcfÖi truab hinni innstu o'g beztu tilfínningu 

^j^rta síns, er hann hefbi viburkennt-, ab þessi kenning væri ekki 

f^á mönnum, heldur frá Gubi. En af hverjum væri hann þá 

^^'6ginn á tálar? Af þeim, sem maburinn fær ekki í móti stabib, 

uiaburinn á aí) ])egja fyrir — af þeiin, sem bæbi hefir lagt 

djiípu ])örf í hjövtii vor, og fullnægju þarfarinnar í Krists 

f^gnabarbobskap — þab cr: hinum sannovba og triía Gubi! — 

^ fiversu naubsynlegt er eins og jeg ábur sagba ■ ab láta 

^fusemdirnar tala berlega, því ef þær eru sannleikans áminningar, 

vjer höfum enn ekki fundib þab sem rjeft sje, og veiti sálunni 

þá hvetja þær oss til ab halda á fram leitinni, og sá finnur, 
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sem leitar (Matth. 7, 8); en sjeu þær sendar af lyginni, til þess 

aí) utrýma sannleika, krapti og von úr sálum vorum, þá munu 

þær bráfeum verba tvísaga, og þá mun koma í Ijós, af hverjum anda þær 

eru sendar, og broddurinn hverfa, sá er þær ætlubu ab pína hugann meb. 

Gub er trúr! Hvaba traust höfum vjer annab í mút hinum 

margvíslegu og stopulu æfikjörum? hvab höfum vjer annab til ab 

friba meb kví&a vorn ? Mjer er alls ókunnugt, hvab veröldin 

muni gefa mjer; og þó hún jafnvel gæíi mjer þær gjafir, seui 

mjer virbist góbar í bráb, en jeg tæki vib þeim eins og jeg þiggi 

þær af veröldinni einni saman, þá er óvíst, hvort þær muni verba 

mjer til blessunar; og taki hún aptur þab seni hún gaf, þá get 

jeg ekki haft neitt traust á, ab hún gefi mjer annab í stabinn, sem 

betra sje. þaÖ er ebli veraldarinnar ab vera táldræg: henni er 

tamt ab kveikja fyrst von, og bregbast síban, hún rjettir oss ávexti, 

sem eru fýsilegir á ab sjá og sýnast lostætir, en innan eru þeir 

holir og tómir, eba ormur leynist í kjarnanum; hún vísar mann- 

inum þann veg, er honum sýnist rjettur ab vera, en sá vegur 

leibir ab síbustu í daubann, og hryggb kemur eptir hlátur og 

harmur kemur eptir fögnub (Orbskv. Í4, 12. 13). þab getur 

ekki hjá því farib, ab sá, sem ætlar ab halda sjer vib heiminn, 

verbi á tálar dreginn, því heimurinn steypist og fýsn hans (Í. Jóh. 

2, 17). En hvernig gæti sá orbib á tálar dreginn, er heldur sjer 

vib Gub? því Gub er trúr. Ef vjer bibjum Gub góbra gjafa 

rjettilega og rábvandlega og án þess ab letjast, og kölluin ekki 

gott þab sem veröldin kallar gott, sem er sabning hjegómlegrar 

löngunar, heldur þab sem gott er í rauu og veru — frækorn hins 

rjetta og eilífa lífs: mundi þá Gub gefa oss kaldan stein eba 

eitraban orm í síab rjettrar, hollrar og endurnærandi fæbu? (Matth. 

7, 9 0. nn. vv.). 0 nei! allt gott, sem þú þiggur meb aubmjúku 

hjarta af hendi liins trúa Gubs, og nýtur í sakleysi og meb þakk- 

læti, þab er allt sannarlega gott; í Gubs paradís leynist enginii 

höggormur undir rósunum. þó áb Gub leibi þig aptur út úr 

paradís þinni hjer á jörbu, svo þú verbir ab ráfa um eybimerkur, 

þá mun Gub heyra rödd þína, meb því hann er trúr, og engiU 

hans mun leiba þig til einhverra uppsprettulinda, svo þú örmagnist 
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; og þ6 þu verfcir einnig ab reyna freistingar, þá er Guíi trúr, 

mun ekki láta þig rata í freistni yfir megn fram, heldur láta 

endalok á henni verba, a?) þú getir stabizt hana (1. Kor, 

13). því sje Gu& trúr, þá getur ekki verií), hann slái hendinni 

þeim, er reií)a sig á hann af öllu hjarta sínu; því' þah hlýtur 

vera, aí) allir hlutir snúist þeim til gúhs, er elska hann (Eúmv. 

8, 28). 

Ol hversu mjög fær þaí) á hjörtu vor, sem posíulinn segir: 

Fyrir því skulu og þeir, sem þola hart eptir Gubs vilja, fela honum 

sem trúföstum Skapara, sálir sínar á hendur, me?) go&um 

''^orkum (1. Pjet. 4, 19). Menn geta þolafe hart ah vilja sjálfra 

af því menn hirhi ekki um ab eiga betra; menn geta og 

þolafe hart ab Gubs vilja, af því hann vilji eba leyfi, ah þah komi 

yfii’ oss, þ<5 ah vjer tölum satt og breytum rjett. En ef oss fýsir 

eiga hæli hjá Gubi í mútlæti lífsins, þá er ekki nðg, ab hafa 

okki syndgab á undan, heldur verbum vjer ab halda á fram í því 

breyta vel, þo vjer þolum illt; en ef vjer breytum vel, þá 

^®gum og eigum vjer ab fela Gubi sálir vorar meb fullu og 

‘^bifaniogu tóartrausti. Hann er Skapari vor, af honum þiggjum 

^jor Kf og anda og alla hluti, og þegar hann gaf oss lífib, ætlabi 

^^nn oss ekki til hegningar, heldur til ab öblast sáluhjálp fyrir 

^rottin vorn Jesúm Krist (1. þess. 5, 9). Og hann er trúr, öll 

fyi'irheit hans eru já og amen, hann getur ekki afneitab sjálfum 

Allt stundlegt getur brugfeizt, ekki a?) eins heimurinn, heldur 

auga sjálfs mín, hyggjuvit mitt, líkleg ágizkun mín um úkominn 

l*ma, von mín og kvíbi minn; en Gub er sannorbur og írúr. 



98 Gn^legir hlutir eru öskiljanlegir. 

12. 

GUBLEGIR HLUTIR ERU ÓSKILJANLEGIR. 

Fagnaíiarbobskapur Krists bo^ar sig ætíÖ, svo sein o p i n b e r- 

aban leyndardóni. Inntak hans, e^a þab, sem hann bobar, 

var frá eilífb hulií) í rábsályktunum Gubs, en kom smátt og smátt 

í Ijás, eins og þegar morgunrohinn er afc smáaukast, þangah til 

um síbir ab sálin kemur upp yíir sjdndeildarhringinn; hann var 

fdlginu í helgum bdkum, sem eru kallahar spáddmsbækur, vegna 

þess, þær benda til dkominna tíma og dkominna atburfea; en 

þegar þeir komu í Ijds, laghi birtuna af þeim yíir hina undan- 

fÖrnu. tímana, svo bcrt varí), livah undirbúifc var. þannig lýsir 

nýgrœhingurinn því undir eins, ab þar á ab verba jurt, en þaí) 

sjest fyrst berlega, þegar jurtin er fullskrýdd prýbi sinni, hvab 

dulizt heíir í hinu leyndarddmsfulla frækorni. Vjer getum og sagt, 

ab inntak krisíilegrar triiar sje falib í hjarta mannsins, ekki ab 

sönnu eins og þekking, heldur eins og grunur eba löngun, því 

sjerhver söknubur innibindur í sjer þab er nienn sakna, og sjer- 

hver lÖngun þab er menn langar til; söknuburog sorg hins einmana 

hjarta innibindur þegar í sjer vonina um triian vin, sem loksins 

muni koma og hugga hinn þreyanda; og brennandi löngun hverrar 

skapabrar skepnu, og andvörpin, sem hvert armaítt brjdst sendir 

upp eptir lausn, sýna þegar, ab lausn hljdti ab vera til. þab er 

til leynilegt samband milli allra hluta, sem til eru, svo ab hver 

þeirra vísar til annars, neyb hins hungraba vísar tii kornsins, sem 

vex upp af jörbunni, og þorstinn vísar til linda þeirra, er sjáliur 

hann hefir ekki til búib, en þd eni ætlabar honum til svölunar; 

þannig vísar og neyb sálarinnar hjarta inínu, sem þyrstir af elsku 

upp til þín, Lausnari mannanna! 

þab sera hulib var í Gubi, þab sem í hjarta mannsins var 

ekki annab enn grunur, sem hann varla vissi af, þab seni í spáddms- 

bdkunum var harla dljds bending, þab er opinberab í fagnabar- 

bobskapnum. Er opinberab — þab er: erorbibljdst og skiljanlegt; 

því fagnabarbobskapur Krists er ekki hulinn, og felst ekki í dljdsum 
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tilfínningum, þar sem lj<5s skilningsins þorir ekki aí) koma, heldur 

^^elir hann fram meí) sjálfum sjer vife samvizku raannsins meh 

öpinberiin sannfeikans (2. Kor. 4, 4), og þanníg er Gubs sáluhjálp- 

náb kunn orÍJin Öllurn mönnum (Tít. 2, 11). Opinberunin er 

**ilub öllum þjöbum á öllura tímum, því svo er til ætlab, ab hun 

®Wni jafnt inn í hreysi sem hallir, og ab jafnvel smælingjarnir 

hali hennar not 

En þó ab inntak kristilegrar truar sje þannig opinbert orbib, 

há er þab samt enn leyndardómur, ekki afe eins hinum fáfró?)u, 

^eldur og hinum vitru og spekingunum; þab er eitthvab hulib í 

^^uni, sem vitií) getur ekki skilife; og vjer sjáuiii, ab mennirnir 

annabhvort lotningu fyrir þessu hinu óskiljanlega, eba þeir 

^ueixlast á því,, og hæbast ab því. Hvort er nú rjettara? Er þah 

hlhlýbilegt, er ])ab skynsamlegt, a^ neiía hinu óskiljanlega, einungis 

^®^na þess, ab skilningarvit vor geta ekki skynjab þab, og hugur 

'^ur ekki gripib þab ? þab er þó öldungis aubsætt, ab hib himneska, 

hife gublcga, verbur ab vera æbra enn vjer, en vjer ekki æíbri enn 

þab, og vjer getum því ekki skilib þab á þami hátt, er vjer skiljum 

''^^*\julega hluti; þab er öldungis aubsætt, ab Droítinn himins og 

jarbar, sem er Fabir andanna, og allir munnar kalla hinn óendan- 

hann verbur einnig ab vera oss í mörgum greinura óskiljan- 

legai. — bæbi óskiljanlegur í veru sinni, og óskiljanlegur í rábs- 

%ktunum sínum og verkum. En af því þab er eins og mannlegu 

sje gjarnt, ab þykkjast leyndardómum þessum, sem þab fær 

^kki skilib, þá eigum vjer ab venja hib drambsama vit á, ab 

I^^uiiast vib takmörk sín, og synja því þó ekki neins af rjettindum 

Yjer eigum ef jeg rná svo ab orbi komast — ab reyna 

I*I ab gera oss þab skiljanlegt, at) hib gufclega hljóti ab vera oss 

áskiijaoigg^.^ og á livern hátt þab hljóti ab vera þab. 

Af hverjinn getum vjer lært bctur í þessu efni, en af honnm 

^hdfum, er kom í heiminn, til ab opinbera oss leyndardóma Gubs. 

er einnig í því tilliti, að svo mikib má læra af tali Jesú vib 

^ybingahöfbingjann, er kom til hans á næturþcli (Jóh. 3). Eptir 

* vjer vitum, var þafe hinn fyrsti af höfbingjum jarbarinnar, 

^ S^kk á hönd honum, er svo margir, háir og lágir, síban hafa 

7* 
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gengiíi til handa. Vjer vitum og viburkennum, hvah lastvert var 

í aí)ferb þessa manns; hann kom á laun til Jesu, og þorí)i ekki 

ah kannast vih hann opinberlega; þó var óumræbilega miklum mun 

meira varib í handgÖngu hans, enn í handgöngu margra höffeingja, 

er síban hafa lifaí). þab hefir ekki vantah á, þeir hafi ahhyllzt 

Jesúm opinberlega, og kannazt vib hann fyrir allri alþýbu; en þá 

var öbru vísi orbib ástatt á jörbunni,, sumir þorhu ekki annab vegna 

alþýbunnar, sem abhylltist hann, sumum var líka alvara ab stubla 

til þess meb áliti sínu, ab kristin trú fengi vald yfir almúganum, 

en þó ekki vegna annars, enn ab þeir vildu nota hana, til ab 

koma fram áforraum sínuin, og ab þeir áiitu hana hentuga til aí) 

hafa tauma og bönd á alþýbumii, til ab beygja hana undir þab 

ok, er þeir sjálfir opt og tíbum vildu ekki snerta meb einum fingri; 

en í leyni, þar sem þeir tálmunarlaust gátu verib eins og þeir 

vildu, þar lögbu þeir af sjer alla lotninguna, ásamt hátíbaklæbunum, 

er þeir hÖfbu borib á samkomunum. Allt öbru vísi var Gybinga- 

höfbingjanum varib; hann þorbi ekki aí) gjÖra játningu sína alþýbu 

kunna; en í leyni, í þÖgn næturinnar, þegar hann þorbi aí) vera 

þab, sem hann var í raun rjettri, þá leiddi hjartab hann til Drottins. 

Hvab seinna meir varb úr manni þessum, og hvernig hann síbar 

tók ab sjer hinn ofsótta og hinn krossfesta, á sjer ekki stab í 

þessari hugleibingu; var ekki trúin orbin enn stabfóst í hjarta hans, 

og spyrjum vjer ab ástæbum fyrir efasemdum hans, eru líkur til, 

ab fagnabarbobskapurinn um Krist hafi reyndar fundizt honura 

háleitari, leyndardómsfyllri og óskiljanlegri enn svo, ab hann hafi 

fullkomlega þorab ab þýbast hann. 

Til þess ab leibbeina huga hans, bendir Drottinn honum fyrst 

til hins sýnilega, og spyr hann, hvort vjer neitum hinu verulega í 

náítúrunni, þótt vjer getum ekki skilib þab: „Vindurinn blæs, hvar 

sem hann vill, og þú heyrir þyt hans, en þú veizt ekki, hvaban 

hann kemur, nje hvert hann fer.“ En þótt þú þekkir ekki, hvernig 

stormunum er sleppt, eba hvernig þeir verba bundnir aptur í fang- 

elsum sínum, heyrirbu samt þyt þeirra, og neitar ekki tilveru 

þeirra og afli. Hve fagurt kvebur hib ágæta foniskáld um þetta, 1 

er hann lætur hina eilífu vizku ávíía þann, er dró myrkva á ráb 
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Oru&s me?) heimskulegum ræí)um! „Hvar varst þú, þá er jeg grund- 

vallabi jörbina? hver hefir takmarkafe hana? á hverju eru stolpar 

, hennar skorfeafeir ? hver setti hurbir fyrir hafib, þegar þab brauzt 

^ram ? hver hefir girt um þa& ? hver íiefir sagt: hingab skaltu 

^omast, en ekki lengra, hjer skulu háöldur þínar brotna? Hefir 

þú farib nibur á hafsbotninn? hefir þú ferbast innan um undirdjúpin? 

Hvar er vegurinn til híbýla Ijússins ? og hvar eru heimkynni myrk- 

ttrsins? Hefirbu komib í nægtabúr snjoarins? og hefirbu sjeb 

Soymslustabi haglsins? Hefir þú tengt sjöstjörnurnar saman? eba 

geturlu sprett belti Oríons? Lætur þú stjörnurnar koma í Ijús á 

íjettum tíma? eba leifeir þú björninn á himnum uppi meb húnum 

si'num? (Job. 38, 2 o. nn. vv.). Aí) sönnu er margt uppgÖtvab 

og fundib vií) rannsúkn síöan þetta fornskáld var uppi, því mann- 

log skynserai brýzt æ lengra og lengra á fram; lyptu þjer í hæb- 

^^nar, ágæti hugur mannsins! og forbastu hvorki birtii himinsins 

myrkur undirdjúpanna I En hvafe langt sem þú færir út merki 

þín, þá er* samt yfir þjer og undir þjer og umhverfis þig úrann- 

sakanlegt djúp, og hver ný eign, er þú nemur, lætur þig sjá tak- 

^arkalaust land, sem þú ert ekki búinn ab eignast. Enn eru eins 

ábur margir leyndardúmar huldir mannlegu viti, enn má eins 

ábur meb sanni segja: Vindurinn blæs og þú heyrir þyt hans, 

þtí yeizt ekki, hvaban hann kemur, nje hvert hann fer. 

„Eins er því varib meb hvern, sem af andanum er fæddur,“ 

Drottinn, og minnir þar á abra leyndardúma; því veröld sú, 

Giib skúp í hjarta mannanna, er engu síbur leyndardúmsfull og 

áskiljanleg, enn sú, er hann breiddi sundur fyrir augum þeirra. 

Þó ert ekki búinn ab komast fyrir uppsprettur Ijúss þess, er Ijúmar 

yfi** jarbneskum hlutum, og skilur ekki á hvcrn hátt blys himnanna 

^oru tendrub í öndverbu; en ertu þá búinn ab komast ab uppruna 

^^gi'enninganna ? veiztu hvernig þær vöknubu í sálu þinni? þú 

^onur, ab tilfinningarnar streyma í gegnum þig; en hvar er hin 

^j^ípa iippspretta þeirra? Samvizkan talar í brjústi þínu, hún kennir 

Þj^rj hvab rjett sje eba rangt, hún dæmir um gjörbir þínar, hugs- 

anir og áform; þú heyrir glöggt raust hennar, en hvaban kemur 
Rli 
^ raiist? pú hefir ekki gefib himninum lög hans og missirunum 
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röb þeirra, og’ ekki í'remur sainvizkunui lögmál þafe, er hún dæmir 

eptir; þa^ er byggt á hinu eilífa rjettlætinu, en hvernig er þab^ 

orbib þjer kunnugt innst í hugskoti þínu? „Enginn getur sjeb 

gubsríki, nema hann endurfæbist ab nýju.“ þab eru undarleg orb!^ 

enda skildi Gybingahöfbinginn þau ekki, þott hann væri kennifabir. 

En enginn, sem hefir reynt í hjarta sínu, þab sem fúlgib er í 

þessum orbum, getur ræít um þab á annan hátt. nafirbu nokkuni 

tíma, eptir margar baráttur og mikil pínandi sárindi, slitib þig frá 

þrælkun veraldarinnar, og gengib á vald Gubi, meb fullkominni 

hlýbni og átakraarkabri undirgefni undir vilja hans: var þá ekki 

umbreyting sú, er á þjer varb, friburinn, sem spratt upp í hjarta 

þínu, hinir nýju kraptar, sem túku ab þroast í sálu þinni, var ekki 

allt þab endurfæbing? byrjabi ekki nýtt líf í brjústi þjer? En eins 

og þú getur ekki látib skipanir þínar ná skýjunum, svo ab mei^b 

vatnsins hylji þig; eins og þú getur ekki hleypt á stab eldingunum, 

svo þær komi og segi vib þig: hjer erum vjer (Job. 38, 34. 35): 

eins getur þú ekki skipab áminningunum af hæbum ofan ab leipíra 

í brjosti þjer, eins getur þú ekki látib fribinn úr hinum sælla heirai 

gagntaka þig allan. , 

„Ef þjer trúib mjer ekki, þegar jeg segi ybur jarbneska hluti, 

hvernig megib þjer þá trúa mjer, ef jeg sej^bi ybur himneska hluti 

þab sem hjer til hafbi verib lun rætt kallar Drottinn jarbneska 

hluti, í þeirri þýbing, ab þeir verba á jörbunni, ab þeir koma 

raanninum mest vib, og ab sjerhver getur haft raunina fyrir sjer 

um þá. En sje því svo varib, ab mannlegt vit geti ekki gripib 

jafnvel þessa hluti, finnist margir, sem jafnvel sýnist þessi orb 

heiraska: hvernig eiga þeir þá ab geta skilib himneska hluti og 

gublega ? Hvab stobar, ab tala vib þá um gublega hluti, sem 

ekki álíta neitt satt, nema þab, sem þeir geta þreifab á, meta hvern 

hlut einungis eptir verbi hans manna á milli, og telja ekki þab, 

sem andanum birtist, meb því sera til er í raun og veru. En 

sá, sem heíir litib inn í sálu sína, og fundib veru sína svo leynd- 

ardómsfulla og óskiljanlega sjálfum sjer, hvernig á hann ab halda 

hann geti skilib hinn óendanlega, og kannab djúp gublegrar veru? 

Veru Gubs getur enginn grannskobab, nema sjálfur hann; daub- 
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menn geta ekki skilib dýr?) hans, því þeir eru bundnir vib 

likama sinn, og vife hugmyndirnar um sta?) og tíma, sem eiga vií) 

jarfcneska hluti en ekki vife himneska hluti og eilífa; og þess vegna 

getur sií fræfei um gublega veru veri?) rjett, sem endanlegur skiln- 

ingur verfcur ab segja um: jeg skil hana ekki. Og jafndskiljanlegur 

Wýtur Gub ab vera oss i athöfnum sínum, rábsályktunum og gjörb- 

tiHi, og Öllu sambandi vi?) heiminn. Heiniur þessi er til, og er 

nrfcinn til af almætti Gu?)s; en hva?)a skarpleiki hefir haft því a?) 

hrösa, a?) hann hali fundib leyndardöm sköpunarinnar, a?) hann hafi 

skilib, hvernig sýnilegir hlutir erii orbnir til af hinura ösýnilegu? 

Heimurinn stendiir, af því máttur Gubs vibheldur honum; en hver 

hefir þotzt geta skili?), hvernig eilífur Gu?) a?)hefst í hinu tíman- 

^6ga? Fyrst a?) jeg skil ekki, hvernig sála mín abhefst í þessum 

líkama mínum, og hvernig breytingar líkamans aptur vekja hug- 

i^^yndir í sálunni: hvernin á mjer þá a?) detta í hug, jeg geti 

®hilib samband þa?), er veröldin er í vib Gu?), og svo er nái?), a?) 

^u?) fyllir allt, a?) vjer lifum, hrærumst og erum í homim, og Gub 

þö ekki sama og veröldin? því veröldin er sköpu?), og breytist 

eins og fat, en Gub er eilífur og öumbreytanlegur. Bending Gu?)s 

®fjörnar veröldunni; en hver hefir seti?) í ráÖaneyíi Gu?)s, og hver 

ííetiir þekkt ætlanir hans? Vjer sjáum einungis hi?) nálæga, og 

bekkjum þa?i þö ekki til fulls, fáum aldrei fiillsko?)a?) e?)li hlut- 

unna, og getum aldrei sje?) ilt yfir sarnband þeirra og allar aflei?)- 

*ugur. Hversii imdra ölíkir því, er þeir eru í rá?)stöfurfuin hins 

^lvitra og alskyggna Gitós, hljöta því ekki þeir hlutir, er verba á 

JÖr?)unni, a?) sýnast mönnunum, er á svo margan hátt eru takmark- 

í skobun sinni! Ilversu heirnskur, hversu ofdirfskufullur er 

eá, sem þorh* a?) lasta rá?)stafanir (jfu?)s, af því þær eru ölíkar 

rii?)stöfunum hans — sem þorir ab segja: hjer er ekki alvizka 

^ubs íj af því hans sljöu augu sjá hana ekki! Sá sem gubhræddur 

og sannarlega vitur, beygir síg meb lotningu og kannast vib, 

rábstafanir Gubs hljöta opt ab vera örannsakaniegar og vegir 

hans örekjanlegir fHömv. 11, 3ó), ab eins og himininn er hærri 

jÖrbin, þannig híjöta vegir Gubs ab vera hærri enn vorir vegir, 

^uigsanir Gubs háleitari enn vorar hugsanir (Es. 55, 9). 
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Nú fyrst ebli heims þessa er oss mönnum á margan hátt 

úrannsakanlegt og úskiljanlefft, þ<5 aí) vjer stöndum mitt í honum, 

og þ<5 afe ebli hans einnig sje ebii vort, þá hlýtur miklu fremur 

eí)Ii Gufes aí) vera hafi?) yfir takmarkaban skilning vorn. Hvert 

sem vjer snúum oss, sjáum vjer leyndard<5ma, er vjer getum ekki 

dregih af skýluna. Hversu <5nýt og grunnskyggn, ósÖnn og 

ástæfeulaus mundi ekki ranns<5kn náttúrunnar og eí»Iis hennar ver&a 

oss, ef vjer dirfbumst aí) afneita öllu því, er vjer skiljum ekki! 

Og hversu <5nýt og <5fuIlkomin og röng mundi ekki fræbi vor um 

Gub og gublega hluti verfea, ef vjer ætlubum ab laga hana eptir 

takmörkubum skilningi vorum, ef vjer vildum kasta Öllu því, 

sem honum er of hátt, og ætlubum ab láta engan leyndarddra 

verba eptir, 

En er vjer þannig einarblega játum, aí) vjer viljum ekki laga 

ræbu vora um veru Gubs og rábsályktanir eptir ásigkomulagi 

mannlegs skilnings og viljum ekki láta hann, sem ætíí) er (5full- 

kominn og misjafnt þroskabur, setja oss takmörk þau, er vjer. 

ekki þorum yfir aí) stíga; er vjer þannig játum, aí) vjer viljum 

mæla, ekki speki þessa heims, heldur speki Gubs hina leyndar- 

dómsfullu, sem hulin var (1. Kor. 2, 6. 7), og dulin frá eilífb, 

en nú er opinberub, og eptir ritningum spámannanna og skipun 

eilífs Gubs er kunn orbin Öllum þj<5bum til hlýbnis vib trúna 

(R(5mv. 16, 25. 26): þá heyrum vjer margar raddir, er mæla oss 

í m<5ti, segjandi, ab meb þessu tÖkum vjer allar skorbur frá trú- 

arvinglinu, ab vib þab muni heimska og ruglingur riblast inn 

vibstöbulaust, og mennirnir muni, leystir undan lÖgum skynseminnar, 

sleppa sjer út í <5stýrilátar ímyndanir um þab, sera æbra er öllum 

skilningi. ^ 

Vjer getum nú aptur á m<5ti spurt, hvort betur muni fara, 

þegar skilningurinn kannast vib ekkert, sein er œbra enn hann, 

þegar hann ýmist fellst á, eba ber í m<5ti, eptir því sem honum 

er hægast í hvert skiptib, og flöktir stundum einungis á yfirborbinu, 

en leitast stundum vib meb eint(5mum orbaleik ab rába einstakar 

gátur, og þegar öll hin mikla fylling lífsins hverfur vib þetta. 

f>ví maburinn á ekki ab beita einni gáfu sinni eingöngu, heldur á 
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hann meb Öllum kröptum, er Gub hefir gefií) sálu hans, ab leitast 

aí) ná sannindunum; því ab eins getur hann eignazt þau. En 

Qarri fer, þaö sje meining vor, aí) mennirnir sjeu þar án leibsagnar, 

SGm skilningurinn getur ekki leiít þá. þegar þu vilt þekkja hluti, 

sem til eru í nátturunni fyrir utan þig, og samband þeirra, þá 

^erir þu þjer áteljandi getgátur, því alltaf er eitthvab í þjer, sem 

leita út yfir þab, sem þú ert búinn ab þekkja, og tínnur þú 

þú stundum hib rjetta en stundum hi& ranga. En náttúran sýnir 

þjör sjálf, hvort þú sjert á rjettum vegi, því hún er fengin þjer, 

þú getur ekki breytt henni, og þab er ekki leikur hugsana þinna, 

þú átt áb reyna til ab skilja, heldur náttúran. þegar þú ert 

^úinn ab gera þjer hugmynd um lög þau, er himintunglin ganga 

^ptir, þá lííur þú upp á himinhvolfií), og hugmynd þín er ekki 

*‘J6tt, nema þú sjáir a?) vegir þeirra á himnum uppi sjeu hinir 

®úmu og þú varst búinn ab finna meb reikningura þínum; en fari 

þau abrar leibir, verbur þú afe leita betur, því þá ert þú ekki 

^úinn ab finna. þannig verbur þú á Öllum hlutum ab reyna ágizkun 

þína á því, sem í raun og veru er til, á því í náttúrunni, sem þjer 

fengife, og ágizkun þín verbur ekki ab þekkingu, nema hún 

^tandist prúf þetta; annars kostar mátt þú ekki fallast á þaí), sem 

^áttúran vill ekki samsinna, og ekki bera í múti því, sem hún leifeir 

bjer fyrir sjúnir, hvort sem þab er þjer skiljanlegt, eba þab er þjer 

^nn leyndardúmur. Viljir þú þekkja veru sjálfs þín — ú ! hversu 

öiargar tilraunir gerir þú þá ekki, til afe komast inn í djúp hennar, en 

®jerhverja tilraun verbur þú afe prúfa á því, sem er, á því, sem í 

laun rjettri fram fer í sálu þinni. þjer stobar ekki a?) bera í múti 

^Úi holdlegra áhrifa, því hungur pg þorsti munu sýna þjer, ab þú 

®Jert bundinn yib jörbina; þjer stofear ekki, afe reyna til ab sanna, 

samvizka sje ekki til, því hún gerir vart vib sig í þjer ýmist 

ineí) greinilegum dúmi, eba úskírri áminningu; og vera þín verbur 

^ins og hún er, hvort sem þjer heldur sýnist þafe úskiljanlegt, ab 

^úin háleiti andi er fjötrabur hlekkjum líkamans, eba þú þykist 

ekki geta gripií) hvernig þab má vera, ab þú, sem ert jarbarbúi, 

®Prottinn upp mitt í hinu líkamlega, skulir geta átt samneyti vií) 

Crub. Yiiji hugur þinn heQa sig yfir allt þab, sem er hjer á jÖrbu, 
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viljirbu þekkja Guí) og veru hans og rábsályktanir hans yfir 

mönnunum, þá eru til alstabar í kringum þig, og í þjer, ótal 

bendingar, sem leiba þig á þau spor, er þu átt a?i rekja. En 

þegar Jiau hverfa, eí)a verfea öljós og ruglast fyrir auguin þjer, þá 

hefir þú opinberunina, er þjer, sem kristnum manni, er vísab til. 

Hafir þú viburkennt, aÖ Guí) hafi sent þjer hana, þá veiztu jafn- 

framt, hverju þú átt ah fylgja í rannsókn þinni; allt þaÖ, sem 

ekki er byggt á opinberuninni, og ekki er henni samhljóba, þab 

eru hugmyndir, sem hafa slitií) sig frá undirstöbunni, og fara 

villar vega milli hiinins og jarbar, og trufla ekki ab eins hugann, 

heldur og lífib; en allt þab, sem aubsjáanlega er falib í henni, 

þab er satt, hvort sem þú ert búinn ab fá skilning á því eba ekki. 

þab er nú títt, ab sækjast mest eptir lofi fyrir hinar æbri 

andlegii gáfur: fróbleik, menntun og findni og hyggjuvit, og ekkert 

þykiv mönnum jafnillt, sem ef þeim er borib á brýn, ab þeir sjeú 

fátækir í anda. En nær er andinn fátækari í þessum skilningi, 

enn þegar hann sjer ekkert æbra, og helir ekkert háleitara ab 

huggast og glcbjast vib, enn þab, sem takmarkab vit mannsins 

skilur, þegar þab spottar öll furbuverk og rengir alla leyndardóraaV 

En hversu mikill andlegur aubur fylgir þeirri aubmýkt, er þykist 

ekki geta fyrir fram ákvebib takmörk þekkingarinnar, og viburkennir, 

ab allt í kring liggi mikil aubæíi, þó hún sje ekki búin ab eignast 

þau fyllilega, og lýkur fyrst augunum iipp, til ab sjá hvab um sje 

ab vera, en kappkostar síban ab skilja, þab sem skilningarvitin 

eba hugurinn hefir numib, og Jeitar ætíb og finnur því ætíb! því 

sagbi Drottinn vor: Sælir eru Iiinir fátæku í anda, því ab þeir 

geta öblazt himnaríki (Matth. 5, 3)! Sannarlega eru þeir sælir, 

sem því trúa, ab á himni og jörbu sje eitthvab æbra til, enn þab, 

sem hver heimskinginn getur skilib, ög veraldleg hyggja gripib 

af sjálfsdábum; ab þab sje til helgidóniur, sem lykst aptur fyrir 

þeim, er vill troba sjer inn í hann meb drambi, til ab drottna þar, 

og laga sannleikann ab sínu skapi, en lykst upp fyrir þeim, cr 

þangab leitar meb lotning og tilbeibslu, og þegar hann er inn 

kominn, birtir æ meir og meir fyrir augum hans; en daublegir 
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^enn sjá ekki helgidóminn j nema eins og í gegnum óskírt gler, 

því jafnvel englarnir fá hann ekkh fullskofea?) (I. Pjet. 1, Í2). 

Hversu dýrmæt gjöf er vitih! -- án þess væri hvorki hugsun 

^je mál, án þess væri mafeurinn ekki mafeur, og væri alls ekki í 

vife hina eilífu vizku. En hi& endanlega vit getur ekki a&hafst, 

á&m* þyf 3j0 citthva& fengi&, er þab gcti leitazt vih ab skilja; þa& 

S^tur ekkert til búi&, þab niegnar ekki annab, enn sko&a. þab 

sem þú átt ab fá skilib af jarbneskum hlutum, ver&a skilningar- 

''■itin ábur ab færa þjer; þab sem þú átt ab skilja af himneskuin 

hlutum — Ó ! þab auga, er sjer hi& háleita og eilífa, kallabii þa& 

^jarta, ebur hugskot, e&ur skynsemi, kallabu þab hvab sem þú vilt; 

eitthvert afl sálarinnar hlýtur a& vera til, er skynjar gublega 

hluti, ábur enn vitib geti farib a& huglei&a þá. En hva& sem þú 

sjer á þenna hátt, hvab sem þjer verbur Ijóst í tilfinning og meb- 

viíund hjarta þíns, þá hugsa þú um þab, því opinberun gublegra 

iiluía tálmar því á engan liátt, ab vjer neyturn vitsins; miklu 

i^remur hvetur húu þaíi til ab reyna alla orku sína. Sjerhver 

Í^ristinn mabur á a& vita, hvers vegna hann trúi, og hverjar 

ástæbur hann hafi fyrir trú sinni, hann á afe vita, á hvern hann 

*^úi og hverju hann trúi, og ekkert af þessu gæti hann vita&, ef 

^júnura vitsins væri aptur lokab. Samt þekkjum vjer a& eins á 

-áfullkominn hátt og tölum um hi& helga á úfullkominn hátt, og 

bví meira sem vjer skiljum, því fremur langar oss eptir fullkomnari 

þekkingu, þá er sú þekking, sem ófullkomin er, á a& hætta, og 

^jer eigum a& sjá auglíti til auglitis (I. Kor. 13, 9. 10. 12.). 

Hversu huldir leyndardúmar dyljast í öllu, sem er umhverfis 

^ss, og í sálum sjálfra vor! — þú, sem allir leita og allir horfa 

^PP til, eilífur og almáttugur Gub! manna hendur fá ekki reist þab 

^Usteri, er þig geti inni byrgt, því himnar himnanna fá ekki rúma& 

Þ'g (I. Kong. 8, 27,), þó er ekkerí þab musteri og enginn sá 

^fkimi til, ab þú sjert þar ekki og hjarta mitt, svo veikt sem þab 

getur einnig gripib þig; þú býr í hæbuniim og helgidúminum, 

þú býr einnig hjá þeim, sem volabur er og aubmjúkur í anda, 

'til ab iífga anda hinna aubmjúku, og til ab IiTga hjarta hinna 

^olubu (Es. 57, 15). Ó! laga þú hjarta mitt, svo þab fái æ betur 
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og betur fundifi til þín í sjer, og Ijuk* upp augum vitsins, svo jeg 

megi þekkja þig og tala um þig, eins og hæfilegt er; leib þtí mig 

frá fullvissu til fullvissu, en varbveittu auÖmýkt og fusan vilja í 

sálu minni, svo himnaríki lokist ekki fyrir mjer, þá er jeg leita 

þess, og svo þab Ijtís, er jeg geng í, og sje og tala í, megi vera 
þín vizka, en ekki sjálfs mín. 

13. 
GUÐ ER þRÍEINN. 

þó af) Páll postuU komist þannig afi orbi í brjefinu til hinna 

hebresku: vjer munura leiba hjá oss afi títlista fyrsta grundvöll 

" kristinnar triíar, og halda á fram til þess, sem fullkomnara er, ab 

ekki förum vjer aptur ab leggja grundvöllinn til lærdömsins um 

apturhvarf frá dauðum verkum og um truna á Gub, og lærdtím 

skírnarinnar, og handanna uppáleggingu, og upprisu hinna daubu, 

og hinn eilífa döm (Hebr. 6, 1. 2.): þá veit postulinn gjörla, eins 

og hann hefir sagt rjett á undan, ab mönnunum sje þörf á, ab 

þeim sje kennd æ af nýju fyrsta stöfun Guf)s orba; ab vísu er 

Öllum oss sífelldlega þörf á, ab áminna oss á apturhvarf frá 
daubum verkum, þab er: þeim verkum, er Gubs líf og Gubsandi 

eru ekki í, til sannrar og lifandi trtíar á Guf)i, er bæf)i hefir í 

sjer hlýbni og traust; af) minna oss á, ab vjer erum kristnir, og 

hverjar skyldur og hver fyrirheit vjer hlutum í skírninni; og minna 

oss á, ab þessir hinir jarönesku hlutir, er fram hjá fara, hverfa 
ekki meb öllu niÖur í eilíft tíminnisdjup, heldur er í vændum 

upprisa hinna dau&u, bæí)i hinna rjettíátu og hinna ranglátu. En 

hversu nauösynleg sem þessi áminning er, segir postulinn samt, ab 

menn eigi ekki ab stabnæmast í sjálfri stöfuninni, heldur sje til í 
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hinum kristnu fræíium annaí) fullkomnara, æbra og dýpra, og þab 

^Gri játendum Krists einnig ab nema. Aí) sönnu eigum vjer ekki 

3-^ vera skriptlærfeir allir saman, og þaí) er ekki gott, ab margir 

sig ab kennendum; en samt á hver kristinn mabur ab stunda, 

^ptir mætti, rjetta skilningu kristinna fræba. Hversu mjög stunda 

nienn ntí ab skreyta sig margháttubum frtíbleik — hversu mjög 

iofa menn sjerhvern, ab því skapi, sem honum tekst ab kynna 

®jor fjársjobu nátttírunnar, listanna, sagnafræbinnar, ebur annara 

^oraldlegra vísinda; en gublegur frtíbleikur er þtí Öllum oss fullt 

^ins náinn; mundi þab þá ekki vera loflegt, ab stabnæmast eigi 

vib yfirborb hans, heldur leita ab ná rjettri og fullkominni þekkingu á 

honum? Ab sönnu veit jeg, og viburkenni fullkomlega, ab líf kristinnar 

truar er ekki fölgib í einni saman hugsuninni, heldur verÖur þab 

gagntaka manninn allan; aí) fagnabarbobskapur Krists fær 

^yrst á innstu mebvitund vora, og mælir fram meí) sjer fyrir 

®^mvizku vorri; ab vjer eigum ab geyma leyndardðm trtíarinnar 

^ hreinni samvizku (1. Tím. 3, 8.), og þegar einhver tynir hrein- 

samvizkunnar, þolir hann skipbrot á trtí sinni, eptir því sem 

postulinn ab orbi kemst (I. Tím. 1, 19.). En hvernig fá hinar 

oaáttugu og heilsusamlegu tilfinningar upp komib, nema Ijós þekk- 

^*^^arinn Ijómi inn í sálu vora? Og reiÖum oss aldrei á einar 

^aman tilfinningarnar; þær líba burt sem reykur, þegar þær vantar 

og stöbuga og grundvallaba þekkingu aÖ halda sjer vib. Jeg 

^^tt, ab þeir tímar hafa verií), er menn afbökubu kristilegan sann- 

toika meb eintómum orbaleik, og andi hans hvarf, því menn 

^ötlubu sjer ab meta smásmuglega hvern -staf; enda veit jeg og þá 

ab bæbi stafnum og andanum liggur vib ab hverfa sakir 

almennrar fákunnáttu. Fyrst ab sá, sem til gubsríkis er mennt- 

á *ab vera líkur þeim htísbónda, er framreibir tír forba- 

sínu bæbi nýtt og gamalt (Matth. 13, 52),. þá skuluni vjer 

hvorki kasta því ab óreyndu, sem nýtt er, nje heldur fyrirlíta 

Imb, sem gamalt er; því ekki er þab lakara, þó þab hafi verib til 

^ þeim öldum, sem fyrir löngu eru libnar, og verií) huggun og 

®Poki margra framlibinna kynkvísla; vjer skulum ekki hliÖra oss 

þeirri rannsókn, er hlýtur aí) koma fyrir oss, hvort sem 
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hugurinn sökkiir sjer í djúpib e'ba, hefur sig í hæ^irnar; og yíir 

allt frara skulum vjer ekkí fyrirveröa oss fyrir fagnaSarboí)skapinn 

Krists. 
þegar jeg íhuga mefc slíku hugarfari hina kristnu kenningu 

um veru Guíts, þá vakna þær hugrayndir í sálu minni, sem mörgum 

munu vera ákunnar or?)nar; allt í frá barnæsku hljúmar þríhljúmur 

í sálu minni, hvert sinn er jeg nálgast hinn æí)sta hclgidom meb 
einlægri umhugsun; nú ef þab reynist, aÖ þessi þríhljámur hljomi 

einnig i Öllum Krists fagnabarbobskap, ætti jeg þá ab fyrirverba 

mig fyrir nafn þitt, þríeini Gub! ætti jeg ab hræbast skammsýni 

hinna |)ottafulIu, og spott heimskingjanna, sem er sjálfum þeim til nib- 

urdreps, en alls ekki hinu heilaga, sem þeir vilja saurga meb því; 

ætti jeg ekki ab þora ab játa nafn þitt, fyrst fyrir sjálfum mjer, og 

svo fyrir mönniim? Ebur ætti jeg ab sneiba mig hjá öllu þessu 

efni, elns og menn gjöra, þegar spurt er af einberri forvitni ? 0 
Gub! l)ú hehr ekki ab eins gefib oss vitsmuni til ab skoba og íhuga, 

reyna og prúfa meb ])eim jarbneska hluti, heldur gjörbir ])ú og 

sálina svo, ab him skyldi lypta sjer til uppspretíu sinnar, og nálg- 

ast gubdoin ])inn og eilífa veru þína, slíkt er hún mætti. En hiig- 
anum er ’svo iiætt vib ab viliast á hinu háa flugi upp til Ijðma 

helgidðinsins; leiddu hann ])ess vegna meb opinberun þinni, svo ab 
hann íinni þar þab sem hann á ab þekkja; leiddu hann meb Anda 

þfnum, svo ab hann skilji þab sein þú opinberar, og taki ekki 

neitt upp hjá sjálfura sjer þab er sannleikurinn rangfærist af, nje 
heldur afneiti ])ví,^ ebur niburlægi ])ab, sem ]ú heíir gefib honum 

ab þekkja. Og alla þekkingu, er þú veitir oss, þá lát hana efia 

oss í gubhræbslu og í sannri og lifandi trú, er veiti krapt til gúbra 

verka, og gefi huggun og von! — 
Orbib „þríeinn“ er ekki til í heilagri ritningu, þú hugmyndin 

sje þar; og fyrir því væri oss úskylt ab hafa þetta orb, ef vjer 

ættum völ á öbru hentugra. En meb jiví vjer eigum ekki völ á 
öbru jafnstuttu til ab nafngreina ])enna liÖfublærdúni, er kri.^tindúm- 

iirinn cr á byggbur, þá væri ofdirfska, ab kasta því orbi, seni 

tíbkab hefir verib ( kyrkju vorri upp í svo margar aldir, og sjer- 

hverjum kristnum manni er kunnugt. þegar vjer atbugum, hver 
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sje sá bofeskapur, er allar opinberanir hins gamla testamentis 

®jeu á byggfear, hver ab sje sá hÖfu&Iærddmiir, er án hans mundi 

^^lt annab, þab sem þar er kenní, vera ab engu hafanda: þá sjáum 

^jer skjdtt, ab þaí) er hinn háleiti lærddmur um einan, sannan, 

l’í^anda Guí). Hversu kröptugiega hljdmar þar su kenning í frá 

hinum fyrstu bdkum til hinna sfóustn: heyr þafe, ísrael! Drottinn 

Guí), Drottinn er einn (5. Mds. 6, 4): jeg er Jehdva, þaí) er 

^ítt nafn, og ílgn raína vil jeg ekki gefa neinum öbrum (Es. 42, 8); 
f 

segir Jehdva, Konungur Israels og Lausnari hans, Jehdva 

^ebaot: jeg er hinn fyrsti og liinn sfóasti, og enginn er Gub neraa 
• 

(Es. 45, 6). þannig opinberabi hinn eilífi sig frá fyrsta upp- 

hafi fyiit' ])eim skepnum, er hann setti á jörbina til ab vera 

^i'ottnar hennar, og jafnframt ab þekkja, dttast og tigna hann, sem 

Drottinn allra drottna. þ)annig sendi hann spámenn síiia a& 

^itna gegn villum Israels, svo ab einn síafeiir væri til á jörbunni, 

sönn gu^sþekking yrbi geymdí og fengi dreifzt þaban út á hent- 

tíma til allra hei£inna þjdfca, hvcrja íungu sera tölu&u. Og 

þessi hentugi tínii kom, þá tdk Ijdsib a^ lýsa yfir síærra svih, 

tdk þekkingin á hinum eina, sanna Gubi, ab renna þær brautir, 

áhiu’ voru dásaralega lagbar af gublegvi fyrirhyggju, og ry£ja 

^Jor til rúms í myrkri heibinnar trúar, allt til ])ess er Ijdmabi 

^j^-ríur dagur hins siguraubuga fagnafeareyriíidis, er Kristur boíiabi. 

þd ab hann hafnabi þeim lögum og sibvenjum, er einni saman 

^y^ingal)jdb vav bobib ab halda, þar til er annab betra fengi upp 

^tinnib; þá haí'nabi liann engan veginn þcirri kenningu, er aidrei 

Sotur breytzt nje dnýtzt, ab Gub sje eiiin, sá er allir hlutir sjeu frá 

^omnir og allir hlutir þiggi vibuihald af. 

En ])essi hin eilífa og heilaga kenning kemur þd öbru vísi 

^yrir í Krists fagnabarbobskap. því ef vjer leitum J^ar ab því, 

ab sje sá höfublærddmiir, er haiin ætlabist til, ab öllum 

Þjdbum skyldi verba bobabur, og hver önnur kristileg kenning er 

íengd, svo ab án lians væru j)ær allur saman fánýtar; l)á heyium 

Orottinn sjálfan scgja til votta sinna, J^ar scm hatm bobar sig. 

sem ])ann, er allt vald sje gcfib á bimni og á jörbu: Farib 

og kennib ölium lijdbum, og skírib þær í nafni Föburs og 
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► Sonar og heilags Anda (Matth. 28, 19). þetta nafn, er nefna skal 
i 

yfir sjerhverjum, sem í skírninni er tekinn í Krists sÖfnuí), hlýtur 

aí) vera þaí) helgunar, huggunar og frelsis nafn, er hver kristinn 

mabur á a?) játa, og allar skyldur og öll fyrirheit fylgja, svo afe 

vjer megum ekki skipta því vib neitt annafe; og vegna þess hjer 

’ eru ekki boíia&ir þrír gubir, meÖ því og af) lægri verur geta ekki 

á þann hátt samtengzt hinum eilifa FÖbur, þá eigum vjer sem 

kristnir menn ab trúa á einn sannan Guí), sem FÖbur, Son og 

helgan Anda. 

En hitt ei*’ Örbugra rannsóknar, hvernig til þessarar kenningar, 

aÖ Gub sje þríeinn, sje þegar bent í bókum gamla testamentisins; 

enda sakar minna, þó ab þab dyljist í skólum hinna skriptlærbu; 

en kenningin sjálf á ab hljóma í eyrum allra kristinna manna — 
i 

eins sannarlega og Krists verbskuldun og áhrif Andans eru ekki 

gublegar gjafir, nema hinn eingetni Sonur og hinn heilagi Andi 

sjeu sani.einabir Föburnum í einni sannri gublegri veru; og eins 

sannarlega og sjerhver kristileg áminning er innilukt í þeirri 

postullegri blessun, ab náfe Drottins vors Jesú Krists og kærleiki 

Gubs og hluttekning heiiags Anda skuli vera meb öllum oss 

(2. Kor. 13, 13); og eins sannarlega og vjer, eptir því sem annar 

postuli ab orbi kemst, eptir Gubs Föburs fyrirhyggju erum fyrir 

helgun Andans kjÖrnir til ab vera hlýbnir Jesú Kristi og hreinsabir 

meb blófei hans (1. Pjet. 1,2). Af þessu orsakast, aÖ kyrkjubænir 

þær, sem allt í frá fornöld og enn í dag eru tíbkabar á samkomum 

vorum, enda flestallar á því, ab tigna og vegsama hinn eingetna 

eiskulega Son Gubs, sem lifi og ríki meb Föburnum í einingu 

heilags Anda, einn sannur Gub frá eilífb til eilífbar. 

Vjer eigum ab tala um þetta, og vjer skulum gjöra þaí), ekki 

samt af því, ab vjer þykjumst geta rannsakab djúp gufelegrar veru 

eba náfe guíilegum hlutum meb mannlegum orbum. Vib hvern vilji 

þjer líkja mjer? segir Drottinn; hverjum vjlji þjer samjafna vi?) 

mig, svo sem væri hann jafningi niinn (Es. 46, 52) ? Menn hafa 

reynt ab líkja þrenningunni í óskiptilegri veru Gubs vií) þann 

hljóm, er verbúr af þrem röddum; eba yib þrjár línur, þær er 

hver þeirra girbir um alls ekkert, en er þær koma saman, gjörist 



* Gu?) er þríeinn. 113 

því mynd meb föstu etli og öbrey.tanlegu, sú er gjöreybist, ef 

®*nhver línan er fránumin; ebur viS rúmií), er þaf) hefir þrefalda 

^^áttúru, breidd, lengd og hæb, og væri þá alls ekkert, ef þetta 

þrennt færi ekki æ saman, en þab getur aldrei orbib vibskila hvaf) 

annab, enda hverfur aldrei saman í eitt Hjer er Gubi líkt 

líkamlega hluti og getur þafi verib til skilningsauka því er vjer 

^tigsum; en þö eru þessir hlutir daubir, þar sem hinn þríeini Gub 

lifandi Gub. Menn hafa og reynt ab líkja Gubi vib sálu vora, 

sem ab sönnu er ein, en kemur ýmislega fyrir sjönir, mefe því ab 

^^gur, tilfinning og vilji spretta upp úr djúpi hennar og eru ætíb 

samfara, og verba þö vel abgreind. En hvílíkur munur er þö 

^ sambandi sálaraflanna og því sambandi gublegrar veru, er þetta 

um sagt: ab eins og Fabirinn hafi lífib í sjálfum sjer, eins 

hafi ha^n Qg yeitt Syninum, ab hann hefbi lífib í sjálfum sjer 

5, 29). 

Nú fyrst ab samlíkingar vorar geta aldrei náb þyí, er vjer 

setlubmjjgt til, þá tengjum heldur kenninguna vib hina upphaflegu 

ösjálfrábu hugmynd vora um Guf). Vjer köllum Gub Föfeur, 

þann, er allt faberni áhimni og jör&u sje eptir nefníCEf.3,15), 

er föburnafnib eigi heima hjá sem framast aí) verba megi, 

sem er Fabir, Skapari, Veitandi, eins sannarlega og hann er Gub. 

En hvort var Guf) ekki Fabir, eba var hann einn í dýrb sinni, 

enn heimurinn varb? Er hann einungis Fabir hinna endanlegu, 

horfa upp til hans úr Qarska og þola ekki sjön dýrbar hansj 

ab enginn þeirra fær sjeb hann augliti til auglitis, og engifan 

djúp veru hans, og enginn skilib öumræbilega rábstöfun 

^ns ? — í hinni kristilegu trú er sá bobafeur, sem nefndur er 

hinn eingetni, af því faann er sameinabur Gufei á æbra hátt, enn 

^okkur þeirra, sem kallabir eru gufesbörn, og er sameinabur 

liurri frá eilíffe, og er hluttakandi alls veldis hans og allrar vizku 

ans og dýrbar, svo ab þar er oss kennt, a?) Gub sje Fafeir frá 

ab, ábur enn «veröldin var grundvöllub, hafi sá til verií), ér 

^^fndur er Frurngetningur allrar skepnu (Köl. 1, 15), af því hann 

verib til, ábur enn farife var ab skapa; og ab Gub sje frá 

opinberabur í þeini, er sje geisli dýrbar hans og ímynd veru 

8 
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haii3, þeim er hann hafi settan evfingja alls, og skapab heiminn 

fyrir hann, þann er Öllu stjdrni me?) sínu kröptuga orbi (Hebr. 1, 2.3); 

þar er hinum eingetna lýst þannig fyrir oss, ab hann sje almáttugt 

orh GiÆs, er Guh haíi cins og birt veru sína meb, og unnib meb 

því verk sfn Öll, og þab hafi verib í upphafi, og verib hjá Gubi, 

og verib Gub, og allir hlutir sjeu fyrir þab gjörbir, og án þess 

væri ekkert til orbib, sem til er (Jóh. !, 1. 3); og hib eilífa Ijós 

hafi í honum skinib, og þess vegna sje hann hib sanna Ijds, er 

upplýsi alla menn (Jóh. 1 , 9). Sömuleibis er í hinni kristilegu 

trií talab um helgan Anda. Hann keiniir frá Föburnuin og Syn- 

inum, og í upphafi sköpunarinnar sveimabi hann yfir vötnin, þau 

er huldu hina aubu og tómu jörb (I. Mós. 1, 2); Gub sendir hann, 

og þá skapast, og mynd jarbarinnar endurnýjast (Sálni. 104,30); — 

hann rannsakar allt, og svo Giibs leyndarráb (l.Kor. 2, 10); hann 

var í spámönnunura, og vísabi þeirn á hina ókomnu tíina, þegar 

eilífu rábi Gubs ætti ab vcrba fraragengt (I. Pjet. I, 11); hann 

býr enn í oss (I. Kor. 3, lÖ), gelur oss alls konar ástgjafir, og 

úthlutar hverjum einum eptir sinni vild (í. Kor. 12, 4. 11). 

f Vjer tölum hjer ekki um veru hins þríeina Gubs meb orbum 

&jálfra ^vor, heldur þeim orbum, sem fyrir löngu eru ritub í þá 

ritning, er vjer köllum helga, af því vjer eigum ab lúta henni, meb 

því hún er yfir oss, en vjer ekki yfir henni. Og þab sem ritningin. 

kennir, megum vjer aldreigi dirfast ab kalla ónýtt og einskisvert, 

því þab á og hjer vib, ab opinberun Andans er æ gefin oss til 

nota (I. Kor. 12, 7). En sjerhverja kemiing riíningarinnar, svo 

og einnig þcssa, hversu leyndardómsfull og órannsakanleg sem hún 

er, þá eigura vjer ab leiba hana hin í hugskot vort, inn í samvizku 

rora, inn í hjarta vort, og athuga síban, hvort henni sje þar ofaukib, 

hvort hún megi raissa sig, hvort vjer getum sleppí henni, og þó 

allt ab cinu kallab oss kristna. 

Kristna köllum vjer oss, af því vjer álítum Jesúm Krist vera 

þann abalhyrningarstein, er öll trú vor sje á byggb, af ]>ví vjer 

viburkcnnum, ab af engum Öbrum sje hjálpræbis ab v^ænta, þv* 

ekkert. annab nafn sje mönnunura gefib, undir himninum, er oss 

megi frelsa (Post. 4, 11. 12) — af því vjer viburkennum, ab Gub 
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^efir gefib honum þa^ nafn, sem æ^ra er öllum nöfnum, svo a& 

fyrir Jesu nafni skulu allir bey^ja knje sín, hvort sem eru á himni 

jÖrbu eba undir jörfeunni (Filipp. 2, 9. tO). En hvab hefÖum 

fyrir oss í því, ab aubsýna honura þessa lotniiigu — hvaí) 

^^fbutn vjer fyrir oss í ])ví, ab heibra Soninn eins og Föburinn 

('Töh. 5, 23), ef hann vseri vor jafningi, gubsbarn á sama hátt, 

sjerhver 'af oss á ab vera, og enda þó hann væri langt fyrir 

oss mennina, en væri þó sköpub skepna’, og væri hann ekki 

ölhim hlutum og fyrri Öllum hlutum og vibuihaldari allra 

hlufa, og væri þab ekki vilji Föbursins, afe Öll fylling skyldi í 

honum bua (Kól. 1, 17. 19), og væri hann ekki kraptur Gufes og 

®P^tíi (I. Kor. 1 , 24), og ætti hann ekki allt, sem Fafeirinn á 

(Jóh. 16 j 15)? þa freindum vjer ab vísu afgijbadýrkun, er vjer 

^^ygjum knje vor fyrir Jesu, því vjer eigum ab tigna Guf), Drott- 

inn vorn, og dýrka hann einan (Matth. 4, 10). 

Sje þjer, mabur! alvara aí) kalla þig kristinn, og hafirbu satt 

mæla, er þú kallar þig svo, þá kemur j)ab til af því, ab þú 

þekkir engan, er þú getir abhyllzt, nema Jesúm Krist, ])ví hann 

heíir orb hins eilífa lífs (Jóh. 6, 68); þú kallar hann því Meistara 

P'ræbara, og kannast vib, ab Krisíur einn sje loifctogi vof, en 

allir sjeum bræbur (Matth. 23, 8). En hvab hefirbu fýrir 

Þjer í j)ví ab raeta hann einan meir enn alla abra, láta leibast af 

*^öuxn hans eins og af Gubs orbum, láta hann aptra þínum hvcrfuíu 

^^Srcnningum, og þora ekki ab brjóta þau lög, er hann hefir selt 

Ijer ixysLt) hefirbu fyrir ])jer í þessii, nema ef hann er þannig 

^^^oieinabur Föburnum, ab hann er jafní'rjáls af alls konar villu, sem 

alls konar synd, og neina ])au orb, er vjer Iieyrum, sjeu ekki 

ans orb, sem manns heldur FÖbursins, er sendi hann (Jóh. 14,24)? 

aean hcíir ]jú fengib þá sannfæringu, ab hann sje vegurinn, 

og lífib (Jóh. I4, 16), ef þú trúir ekki, ab enginn þekki 

nema Sonurinn, og sá, er Sonurinn vill opinbera þab 

atth. 11 ^ 27)? — þú kallar Jesúm Frelsara, og því var hann 

íiu ^ ^^allabur, ab hann átti ab frelsa lýb sinn af syndum hans 

^^atth. ij 2l); þú segir, svo framarlega scm ]jú erí kristinn, ab 

sje Iribþæging synda vorra, og þó ekki ab eins vorra synda, 
8*^ 
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heldur allrar veraldarinnar (1. Jóh. 2, 2); þu nefnir nafn hans 

fyrir hinum ibrunarfulla, fyrir þeim er andvarpar: Guí), vertu mjer 

syndugum líknsamur I og enga fórn hefir aí) færa Gubi, nema 

sundurkramib hjarta. En hefí)i Jesiís verib fæddur í syndinni, 

befbi hann ekki vald til ab dæma lifendur og dauba, hvernig mátti 

hann þá segja til hins auma: vertu hughraustur, syndir þínar eru 

þjer fyrirgefnar? þá hafa þeir haft rjett ab mæla, er sögbu: því 

talar hann þvflíka gublöstun? hver kann ab fyrirgefa syndirnar, 

nema Gub einn (Mark. 2, 7)? — þu kallar Jesúm Frelsara, af 

því þú trúir einnig, ab hann bæSi vilji og megi leysa oss frá öllu 

illu, frelsa oss frá Öllum vorum úvinum, og sigra hinn síbasta 

úvin, sem er daubinn, svo ab hver sem trúir á Krist lifi þú hann 

deyi (Júh. 11, 25). Hvernig mátti hann koma því til vegar, aí) 

frelsa oss, ef honum væri ekki gefib allt vald á himni og jörbu 

(Matth. 28, 18), ef hann hefbi ekki þann krapí, er hann leggur 

allt undir sig meb (Filipp. 3, 21)? Hvernig gat hann meb sanni 

sagt um þá, er hlýba röddu hans og fylgja honum, ab hann gefi 

þeim eilíft líf, og ab þeir skuli ekki glatast, og aí) enginn skuli 

slíta þá úr hendi honum, nema hann gæti einnig meb sanni sagt^ 

Jeg og Fabirinn, vib erum eitt (Júh. 10, 28. 30)? 

En sú lausn, er Kristur afrekabi oss, er ekki ab eins þar * 

folgin, ab hann Ijetti af oss hegningu syndarinnar, heldur Ijettir 

hann af oss syndinni sjálfri, leysir oss af alls konar úrjettlæti, og 

hreinsabi sjer sjálfum fúlk til eignar, þafe er kostgæíib væri til 

gúbra verka (Tít. 2, 14). Ef jeg kalla Krist Drottin og Frelsara 

minn, þá á jeg ab láta af alls konar úrjettlæti (2. Tím. 2, 19), 

þá á jeg ab glæba sjerhverja ástgjöf, sem í mjer er, og ganga fraiu 

í krapti og kærleika og stillingu, en ekki í úmennsku. Get jeg 

þab af sjálfsdábum? Viljann til hins gúba hefi jeg ab sönnu, eu 

ekki krapt til ab framkvæma þab (Rúmv. 7, 18); jeg ræb ekki 

einn saman athöfnum mínum, þab eru til máttugir andar, sem reka 

mig, og vilja ná valdi yfir mjer eins og öbruin, — andi villunnar 

og lyginnar, andi úrjettvísinnar og ágirndarinnar og hjegúmagirndar- 

innar og annara vondra girnda, andi vantrúarinnar og blindleikans 

og örvæntingarinnar — er jeg styrkari, enn þeir, er fallib hafa? 
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^ í því a?) eins Ö&lumst vjer mátt til aí) stríba, ekki einungis vib 

hold og blöb, heldur vib alla vonda anda undir himninum, ab til 

heilagur Andi sannleiks og huggunar, sem gengur út af Föfeurnum 

vitjar þeirra, er þess beiíiast — bæÖi þegar Gub sendir í hjörtu 

síns Sonar anda, sem kennir oss aí) kalla Gub rjettilega Fö?)ur 

(Gal. 4, 6), og gjÖrir Krist dýrblegan í oss, meí) því hann ber 

honum vitni, og tekur af hans eign til ab auglýsa oss (Júh. l6, 14); 

^vo og þegar Guí) lífgar einnig daublega líkami vora fyrir Anda 

sinn, er í oss býr (Römv. 8, 11)- Hver hefir fundiÖ í sjer hib 

^^ra, hib eilífa líf, og fundib sálu sína fyllast af háleiíri tilhugsun 

þess, er þrúast mefean tímarnir líba, og stendur stöbugt, þú annab 

^ybist, tilhugsun þeirrar stjÚrnar, er nær yfir himin og jÖrb, og 

hamingju og 'úhamingju allra manna, eins hinna lítilmótlegustu; 

^^61* hefir fundib hjarta sitt fyllast af hreinu og Öflugu áformi, 

^'íiuabhvort ab hirba ekki um sinn hag, ebur vera stöbugur í ein- 

hverju gúbu verki; hver hefir fundib hjarta sitt vera sælt í elsku 

og manna, og þó ekki jafnframt fundib og viburkennt í huga 

, ab öll þessi fylling er ekki sprottin af holdi og blúbi — 

áhugi og vifeleitni sjálfs hans megna í mesta lagi ab búa henni 

stabj en ab allt þetta gefur oss Gubsandi, hinn eini sami Andi, 

úthlutar hverjum einum eptir vild sinni (1. Kor. 12, Íl), og 

§6fur mönnunum alla gúba tíma og allar góbar gjafir, og safnar 

meb því í einn söfnub, þann er tekur gublegan þroska 

(Kúl. 2, 19),^ þrátt fyrir alla tálmun og trufiun. 

Munur er á ástgjöfum, en Andinn er samur; munur er á 

^^bsettum, en Herrann er samur; munur er á framkværadum, en 

er samur, sá er framkvæmir allt í öllum (1. Kor. J 2, 4. 5. 6). 

svo er um þab, ab þú vjer sjáum þann mun á lífi gublegrar 

ab Sonurinn er getinn af Föburnum frá eilíffe, og helgur Andi 

út frá Föbur og Symi, þá eru þeir samt ekki abgreindir; 

er samt hinn eini og sami, Höfundur allra hluta, Skapari vor, 

uusnari vor, Helgari vor. Víst getur ekki manplegur hugur skilib 

hins þríeina Gufes, og mannleg ræba fær ekki lýst henni; þ<5 

^etum vjer hjer í diiptinu, ef vjer hlýbum gubrækilega til, heyrt hib 

1 *'eíalda, helga orfe, er spámaburinn, þá er hann var frá sjer num- 
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inn, heyrbi forbum hljóma gegnum himnana: Heilagur, heilagur, 

heilagur er Drottinn Zebaot; öU jörbin er full af hans dýrí) 

(Es. 6, 3)! . , 

14. 
SKÖPDN HEIMSINS. 

þegar vjer grandgæfilega sko&um veröldu þessa, bæfei hina 

ytri, sem er umhverfis oss, og hina innri, þaib er þá veröldu, sem 

Gub hefir lagt í hjarta mannsins (Prjed. 3, 11., eptir því sem sumir 

þýba þab), þá verbum vjer þess varir, ab hún er öll tvöfaldrar 

náttúru. Alstabar sjáum vjer dýrb, úskiljanlega og gublega, því 

Gub setti merki sitt á allt sem til er, hann Ijet bæbi alheim og ^ 

^einstaka hluti bera sjer vitni, og allt gerbi hann viturlega. En vjer 

sjáum og ab dýrb þessi er alstabar dofnub, vjer sjáum og harla 

margt í veröldinni, sem vjer hljótum.ab kalla illt, og af því fær 

hver skepna sinn hluta, eins og af gæbum lífsins. Gub skapabi 

manninn eptir sinni mynd, og gjörbi hann líkan sjer; hver getur 

til fullnustu lofab tign mannsins, er Gub setti hann ab eins skör 

lægra enn englana, og krýndi hann sóma og vegsemd (Sálm.8, 6)? 

En hver getur og til fullnustu skýrt frá eymd mannsins? því þótt 

hann sje herra jarbarinnar, undra fagur ab ásýndum líkamans, og 

gæddur háleitum sálargáfum, þá er hann þó hábur hjegómanum, og 

haldinn í ánaub veikleikans, og ber byrbi sína — margar byrbir, 

sem líkaminn þjáist undir, og sálin andvarpar undir, þreyjandi epti*’ 

lausninni. Lííum vjer í kringum oss, sjáum vjer alstabar hluttak- 

endur í þjáningum vorum, því öll skepna andvarpar í sameiniug^^ 

og þjáist saman í þungri eymd allt til þessa dags, eins og postul- 

inn ab orbi kerast (Rómv. 8, 22). 

Skepna er orb, sem vjer nefnum opt; vjer nefnum þ^^ 
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jafnvel svo opt, ac) vjer optast nær hugsiim líti?), þá er vjer nefnum 

og er þaí) þá liarla mikillar þýbingar og einkar merkilegt 

þab innibindur í sjer allar verur, eins hinar æbstu og hinar 

^^gstu, nema eina, veruna yfir Ölluin verum, hina ösknpufeu; og 

^ýsir því, ab ekkert, sem þab er um haft, hafi upptök sín í sjálfu 

^Jcr, eba sje, slikt sem þab er, af sjálfu sjer. Sjerhver skepna á 

^’^lveru sína a?) þakka Skapara sínum, sjerhver hefir af honum 

Þ^gib öll öfl líkama og sálar — l)ess vegna köllmn vjer þa?) allt 

Gu6i gefib. Og þö ab þær skepnur, sem fengu frjálsræbi, ynni 

^jálfar til þess, er leibir af gjÖrbum þeirra, kemur þab þö fram 

þær eptir Gubs rábstöfun, en ekki sjálfra þeirra. 

Hugmyndir þessar eru svo mikilvægar, ab oss rí&ur á, aí) 

*^alda oss fast vib þær. Frá liinu nálæga vlljum vjer hcfja huga 

^t)rn til hins undanfarna, og til upphafs allra hluta; vjer nálguuist 

mikla leyndardáma, er vjer biíumst ekki vib ab geta rábib, en 

^fifum þö nokkra vitneskju um, meb því opinberunin leysir þar ur 

^^rgri spurning, er fram er borin af niannlegu viti. Hvaö kennir þá 

^ristin tril oss iim sköpun heimsins? 

Hib nálæga getur ekki fullnægt manninum; hann leitar frjetta 

ákomna tímanum , og spyr hvab í vændiim sje; en kristin tru 

®^járnar þá huga hans, og varar hann vib, ab hafa öttann í ferb 

sjer, svo hann kenni honum ekki, ab pína sig meb áhyggju 

fyrir armæbu þeirri, er morgundagurinn ebur abrir ökomnir öl^unnir 

^‘"^gar miini fœra honum, en ræbur homim ab glæba hjá sjer vonina, 

halda sjer fast vib hana: einnig þá hina blíbu og saklausu von, 

®r meb ötal smáloforburn huggar oss í þrautunum; en um fram 

þá hina miklu von, sem væntir útvalningarinnar, væntir lausnar, 

‘ Gubs barna dýrblcga frelsis, og heitir ])ví, ab allar þjáningar 

1 ssara tíma sjeu ekkert í samanburbi vib dýrb þá, er vib oss 

opinber verba (Römv. 8, 18. 23); maburinn spyr og hinn 

tíinann, hann girnist ab lieyra sögur af því, er fyrrum hefir 

í veröldinni - og þegar hann heíir engar sögur fyrir sjer, 

fiann sig á fram meb ályktunum, frá hinu iiálæga og fram eptir 

rrr, alltaf iengra og lengra, þangab til hann er koininn ab upp- 
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hafínu, og þar trufíast afe sönnu hugmyndir hans, en þd getur hann 

ekki látife af ab spyija. 

Oss er ekki unnt, aí) komast hjá ab hugsa um upphaf, hva?> 

torvelt sem oss veilir ab öSlast skírar hugmyndir um þa?); röb 

vibburbanna, sem libin er, getur ekki verib án upphafs, heldur 

hlýtur einhver af þeim ab hafa verib fyrstur. Enda þeir menn, 

sem eins og af ásettu rábi halda sjer vib almennar hugmyndir, og 

þykjast hvergi sjá annafe enn þab, er menn kalla eblilega rás 

hlutanna, þegar þeir segja, ab öld eptir öid gangi allt eptir 

lögum náttiírunnar, verba þeir þö ab bæta þessu vib : „eins og 

frá upphafí veraldar“ (2. Pjet. 3 , 4); þeir þoka alltaf upphafinu 

lengra .og lengra fram, ,en þab stobar þá ekkert, því hugurinn 

leitar samt ab upphafi. Allt sem nu er til, hefir ab sönnu orbib 

til á eblilegan hátt. þab korn, er menn sá nu, er komib af 

korninu, sem sáb var í fyrra, og þab korn aptur af korninu, sem 

sáb var í hitt hib fyrra, og svo framvegis. þab trje, sem nú er í 

blóma, hefir einu sinni sprottib upp af dálitlu frækorni, er stormur 

sleit á hausttíma af gömlu trje af samri tegund, sem nú er horfib; 

og svo fram eptir Öllum öldum. En einu sinni hefir þö verib þab 

ár, þá engu sábkorni frá fyrra árinu hefir verib sáb yfir akrana. 

Hvernin Qekk jörbin, á þessu fyrsta ári hennar, ávöxtu sína ? 

Einu sinni hefir hib fyrsta tije vaxib, sem engin mannahönd hafbi 

gröbursett, og ekki var sprottlb af neinu frækorni sinnar tegundar, 

því ekkert trje var til ábur, ab bera fræ. Hvernin varb þab trje 

til? þær kynkvíslir hinna lifendu, sem nú fylla upp jörbina, hafa 

fengib líf sitt af kynkvíslum, sem ábur ’voru til, og þannig rekur 

hugurinn á fram hina afar löngu ætt, en verbur þ<5 ab hætta um 

síbir. Einu sinni hefir hinn fyrsti fugl sungib undir himninum, og 

einu sinni hefir hib fyrsta störhveli kafab í Öldunum, einu sinni 

hefir hinn fyrsti raabur birzt, sem átti ab drottna yfir öllum villi- 

dýrunum á jörbunni og öllum fuglum undir himninum, og Öllum 

QÖlda sjödýranna. þessi hinn fyrsti mabur átti sjer hvorki föbur 

nje möbur; hann var ekki gjörbur í smibjum náttúrunnar — ^n 

meb hverjum hætti varb hann þá til? þab getur ekki hafa verib 

meb nokkrum þeim hætti, er vjer nú köllum eblilegan, því þ^ 

I j 
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1>yrja(í)i fyrst eblileg rás hlutanna, og vjer finnum, ab hjer erum 

■^jer ah minnsta kosti komnir a& takmörkum nátttírunnar, og a& 

því sem henni er æ&ra. 

Mannlegt vit finnur nu líka svar upp á þessa rannsókn sína 

í gu&legri opinberun. Fyrir truna skiljum vjer, a& veröldin er 

or&in til af or&i Gu&s, á þann hátt, aí) þeir hlutir sem sjást eru 

or&nir til af þeim, sem ekki sáust (Hebr. 11, 3). Um þetta segir 

heilög ritning oss í fyrstu Ifnu : I upphafi skapa&i Gu& himin og 

jörb (1. Mds. 1 , 1). Öll kristileg þekking byrjar líka á því, a& 

kannast vi&, ab allir hlutir hafi upptök sín frá Gu&i, a& þeir sjeu 

skapafeir af orfei hans og almætti. því er eins og áfeur er sagt, 

orfeife ^skepna^ svo yfirgripstnikife. Lítum vjer yfir hersveitir 

l>ínmanna, ímyndum vjer oss alla hnetti, sem snuasí ásamt þeim 

hnetti, er vjer búum á, kringura vora sól, og alla hnetti, er snúast 

í kringum aferar súlir, og allar súlir, er snúast í kringum súl allra 

súla, þá er- þafe allt saman skepna. Og rennum vjer augum til 

oinstakra hluta, til ormanna í duptinu, til blúmanna á jörfeunni, 

gimsteinanna í fylgsknum klettanna, þá er þafe allt saman skepna; 

þannig kallar mafeurinn sjálfan sig, og þannig mun og höfufeeng- 

dlinn frammi fyrir hásæti Drottins kalla sig; því vjer eigura allir 

minnast þess, afe allt líf og Öll tilvera er sprottin af 

G^ufei, afe Skaparinn er einn, og allt annafe, afe engu fráteknu, 

skapafe af honum. 

Hjer nefnum vjer afe eins hinar háleitu hugmyndir um þann, 

sem er getinn af Föfeurnum frá eilíffe, en er þú ekki skapafeur, 

kallafeur er þafe orfe, er var í upphafi hjá Gufei og var Gufe, 

allir hlutir eru af orfenir (Júh. 1, 1); þann er Gufe hefir settan 

orfingja alls' og skapafe heiminn fyrir hann (Hebr. 1, 2), þann er 

Ifka hefir endurleyst heiminn. Vjer nefnum afe eins hinar háleitu 

^ugmyndir um Anda Gufes, sem sveimafei yfir vÖtnunum, mefean 

jörfein var aufe og túm, og rayrkur var yfir djúpunum (1. Mús. 

2), hinn sama, er enn í dag sveimar yfir úkyrrleik tímanna og 

fullkomnar hina nýju sköpun. Ritningin ’eignar hinum þríeina Gufei 

^köpun veraldarinnar. En vjer viljum ekki hjer leitast vife afe 

utlista þessar háleitu hugmyndir. Ekki ætlum vjer heldur afe skýra 
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frá, hvernig Gub Ijet himinn og jörb og allar hersveitir þeirra 

smám saman myndast ur hinu áskipulega frumefni. A sex dögum 

skapaíii GiA himininn og 'jörbina og hafib og allt þab sem í þeim 

er (2. Mös. 20, 11). þu getur mælt þessa daga, eins og þu vilt, 

á stuttan eí)a langan mælikvarba. Eitt augabragh er ekki of stutt 

handa þeim, sem í upphafi sköp alla hluti meö eintömu bobi sínu, 

og eflaust hefir á elztu tímum heimsins gjört oiarga ummyndun í 

einu vetfangi, eins og hann optlega hefir síban gjört, og eins og 

hann á hinum sí^ustu tímum mun gjöra hina miklu ummyndun 

(1. Kor. 15, 52). En þykist þú í lögun jarbarinnar, þeirri sem 

nú er, finna merki langvinnra umbyltlnga, þá láttu þab ekki vera 

þjer til ásteytingar, því orbib „dagur“ getur líka merkt langt tímabil; 

einn dagur er hjá Drottni seni þúsund ár, og þúsund ár sem einn 

dagur (2. Pjet. 3, 8). Hvernig ættura vjer ab geta mælt dagana, 

meban Ijösin voru ekki til á himinhvolfinu, til ab gera raun á 

deginum og nöttinni, meban sölin stöb ekki þar, sem húu stendur 

nú, til ab droítna yfir dögura jarbarinnar (1. Mös. l, i4. 16)? 

FjÖll hrærbust ákaflega og höfust upp, en dalir sigu nibur, jörbin 

bærbist í innýflum sínum, hafib gekk upp á löndin, og fjell út 

aptur, þoka og myrkvi hjúpubu jörbina og dreifbust aptur, þangab 

til hinn sjÖundi dagur rann, hib sjÖunda af hinum sjö ákvÖrbubu 

tímabilum, þá var regla komin á rás hlutanna,- þá varb rö og 

kyrrb; „Gub hvíldist eptir verk sín.^ 

Ura þetta efni látum vjer þá segja meira, sem rannsaka lögun 

náttúrunnar, en þab, sem einkum og sjer í lagi verbskuldar vora 

eptirtekt, eru þessi hin mikilvægu orb, sem frásagan um sköpunina 

endar meb: „Gub leit allt er hann hafbi gjört, og sjá, þab var 

harla gott“ (1. Mös. 1, 14, 16). Og hvernig gat þab öbru 

vísi verib, þar sem þab kom frá hinum almáttuga, alvitra og 

algöba Skapara? Og samt sem ábur, þegar vjer nú lítum yfir 

jörbina, og dæmum um hana, jafnvel eptir þeirri hugmynd um hib 

göba, sern vor takmarkabi hugur getur gjört sjer um þab, hvernin 

getum vjer þá sagt, ab allt sje nú harla gott? Æ! þab er ekki 

gott, ab ÖII skepnan andvarpar í sameiningu, og þjáist saman i 

þungri eymd; þab er ekki gott, áb jafnvel þeir, sem hafa 
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frumgróba andans, andvarpa hljóíilega undir ánan?) daublegleikans. 

Jeg vil ekki leitast vib, a?) telja upp allan þann eymdafjölda, sem 

^setir börnum mannanna á hinum eríi?)a vegi frá vÖggunni til 

B^rafarinnar; en J^egar verkií), er þeir meb glnSu ge?)i áttu a?) vinna 

opt og tíbum er fyrir þá þung og» ávangurslaus armæba, scm eybir 

andanum, í stab þess ab auka hann og hressa; þegar þessi andi 

*^annsins — hinn háleiti ódaublegi andi — verbur ab þrælka ein- 

^ngis fyrir naubsynjum líkamans, verbur ab berjast vib hungur og 

sjukleik; þegar daubinn, meb langvinnum pínandi þjáningum eybir 

nfli líkama og sálar, eba þegar hann kemur snögglega, og slftur 

nieb grimmd þá sem elskast hvern frá Öbrum — þab hlýtur allt 

^b vera gott, eins og hegningar Drottins ætíb eru fyrir þá, sem 

nubmýkja sig undir hans volduga hönd, og láta sjer-snua frá 

villunni; og hver mabur, sem verbur fyrir þessu, hann luti Giibi, 

^n þrjózkist hvorki nje láti hugfallast, því hvern sem Drottinn 

^lskar, þann tiptar hann (liebr. i2, 6); en jeg get ekki truab því, 

^b kjör mannsins hati verib þannig, J^egar Gub skapabi hann eptir 

^ynd sinni, jeg get ekki triiab því, ab þetta hefbi verib mönnunum 

^tlab, hefbu þeir haldib á fram ab vera börn Gubs. En haldi 

*^nkkur, ab allt þetta sje gott, þegar litib er á samband þess vib 

abra hluti, og afleibingar þess 'á endanum, ab mannkynib geti 

®>nmigis vib þjáningar þessar undirbuizt til dýrbar þeirrar, sem vib 

þab mun opinber verba: þá abgæti hann, ab sú ánaub daubleg- 

I^^^kans, scm andi mannsins andvarpar í, er ekki barátta vib ein- 

tóma likamlega eyind. Nei! þab eru til hörmungar, sárri og þyngri, 

niburlækka meir og eyba meir, enn liungur og sjúkleiki og 

Ifl<amlegur daubí. því þab, ab andinn hefir háb sig holdlegleikanum, 

gjört veröldina og girndir hennar ab hinu æbsta, en fyrirlitib 

^'1^1 Gubs og rjettlæti, ab þessi hin rangsnúna og spillta tilhneiging 

finnst hjá mamiinum, undir eins og ebli hans gjörir vart vib 

ab sjálfur andi mannsins er eins og hann væri fæddur í synd 

getinn í ranglæti, ab Iiann heíir beitt drambi gegn Gubi og 

^flnnum, ab hann hefir gjörzt þóttafullur, ab hann Öfundar og 

ab hans sanna líf og Ijós er þannig slokknab, ebur ab minnsta 

I^ttsti dapurt orbib: þab er þab sem í raun og veru er illt, og hib 
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illa er aldrei gott. Og þess vegna — Neil þannig er maburinn 

ekki kominn frá hendi Skapara síns. 

Al vísu eru nokkrir til, sem líta til þjdfea þeirra, er vjer meh 

öllum rjetti köllum villiþjdfeir — því sannarlega hafa þær villzt af 

götu sannleikans og rjettindanna — og þegar þeir þá líta þar 

manninn í sinni mestu nifeurlæging, svo fátt er mannlegt eptir á 

honum, nema myndin og málií), þá segja þeir: þarna má sjá 

manninn eins og honum er eblilegt ah vera, og eins og hann var 

í Öndverfeu I af slíkum rotum er öll dýr?) hins mannlega lífs 

sprottin I En ætti jeg a& trúa því, aí) þetta, sem einmitt er úrættaí), 

sje hib upprunalega, þá yr?)i jeg líka ab trúa því, ab lífib geti 

sprottib upp af daubanum og hib illa sje rót hins gdba. Ef þetta 

niburdrep í alls konar smán væri hib upphaílega ástand mannkyns- 

ins, þá gæti jeg ekki trúab því, ab veröldin sje orbin til af völdum 

hins heilaga og rjettláta; þá gæti jeg aldrei framar rennt augum 

mínum til himins og sagt: hjer ab ofan koma góbar og fullkomnar 

gjafir. 

Bera ekki allar sögur vitni um annab betra sakleysisástand, 

sem hafi verib hib upphaflega ástand mannkynsins? Finnast ekki 

snemma á Öldum merki máttar og þekkingar, er margsinnis hafa 

skarab fram úr mætti og þekking langt um seinni alda. Ber ekki 

allt ástand þess mannkyns, sem nú er uppi, vitni um glataba dýrb, 

sem þab er ab berjast vib ab ná aptur? Engin þjúb er svo fáráb, 

ab hún ekki hafi einhverjar menjar þess, er ekki geti verib fundib 

upp af svo spilltri og úrættabri kynslób. því ef þessir menn, sem 

niburlægbir eru múts vib dýrin, eba nibur fyrir þau., hafa búib til 

handa sjer í slíku ástandi raannlegt mál, þá er þab úskiljanlegt, 

hvers vegna þeir haíi numib stabar vib þessa hina miklu og örbugu 

uppgÖtvun og ekki tekib miklu meiri framförum. Ef þeir.af sjálfs- 

dábum hafa búib sjer til hugmyndina uni gublega stjúrnendur, hafa 

numib af sjálfum sjer ab reisa ölturu, og ab færa gubunum fúrnir, 

þá skil jeg ekki, hvers vegna þeir hafa allir logib upp falsgubum, 

og búib sjer til ranga og grimmdarfulla gubsþjúniistu, úr því hin 

sanna hlaut ab liggja öllu beinna vib fyrir þá. En allt ebli þeirra 

ber vitni um eitthvab gott, er búib hafi í þeim í öndverbu, en nú 
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orí)i& skemmt og aflag^b vib langvinna spillingu. þeir snjeru, 

®®gir postulinn, dýrí) hins ddaufelega Guí)s í líkneski daufelegra 

hluta, og göfgubu og dýrkubu skepnuna meir enn Skaparann, þess 

'’'egna hefir Gub ofurselt þá ónýtum hug, og svívirölegum girndum, 

®vo aí) þeir slepptu aliri efelilegri heg&un (Rðmv. 1, 23. 25. 26. 28V 

En í öndverbu var þaíi ekki þannig (Matth. 19, 8). Aí) sönnu 

'^ar ekki hib upphaflega ástand mannsins fullkomií), því hinn end- 

anlegi er ekki hinn öendanlegi, en því var greidd gata, til ab geta 

orhib þaí). Maburinn bj<5 í aldingarfeinum Eden, en þaö þurfti þö 

aí) yrkja hann og verja, ef ávaxtarsemi hans æíti sífellt ah aukast. 

mannsins gat tekib mdti alls konar þekking, en þab varí) samt 

aí) utvega, auka og efla þekkinguna. Hjarta mannsins gat tekib 

ttíót öllum göbum tilíinningum, þö var þab ekki or&ib svo stööugt, 

ekki mætti tæla þaí) og skemma. Maburinn var, enn sem komib 

var, frjáls, eins og engillin yfir honum; báí)ir höf&u um tvær leibir 

velja; önnur lá upp eptir, til saravistar vií) eilífan Gu&, Önnur 

nibur í ánaub veikleikans, langt nibur í djúp spillingarinnar. 

En þá var ekki spillingin komin enn; hver vera var göb eptir 

sinni tegund. „Gub leit allt er hann hafbi gjört, og sjá', þab var 

harla gott.“ 

Sjerhver kristileg trúarfræbi, sem vítar syndina og sýnir, ab 

hún leibi mennina til glötunar, segir frá, hvernig síban hafi farib. 

Bjerhver þess háttar truarfræbi kallar líka til mannanna, ab 

snúi aptur og endurnýist eptir mynd hans, sem skapabi þá; 

®jerhver þess háttar trúarfræbi bobar líka endurlausn þá, er Gub 

hjö þeim, er þjábust í ánaub veikleikans. því hversu mjög, sem 

spillingin er orbin skepnum Gubs innrætt, þá er samt ekki tilgangur 

^höpunarinnar orbinn ab engu. ÖIl skepna er orbin til af gublegum 

h^rleika. Af því Gub er kærleikur, og hefir án afláts göbar gjafir 

gefa, skapabi hann veröldina, og fyllti hana lifandi verum, sem 

geta fundib til miskunar hans. Hann sköp manninn til meiri sælu 

þeirrar, er dýrin taka þátt í meb honum; hann sköp hann til . 

þ^hrar sælu, ab geta meb frjálsræbi viburkeniit Gub, og gefizt á 

hans og orbib æ fullkomnari undir föburlegri vegleibslu hans, 

' rjettlæti og kærleika. Frjálsræbi mannsins leitabi sjer annars 
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takmarks, og aflagaí)i þa&, er Gub haf^i skapab, en gat samt ekki 

breytt vilja Gubs,* nje ónýtt elsku hans. þó aí) skepnan sje hje- 

gómanum háb, hljdía samt enn allir kraptarab efla ráb Guíis, hvort 

sem þeim er Ijuft eSa leitt; enn þá snýr Andi Guíis hinum villta 

aptur, leifeir hinn hrösula, styrkir hinn veika, safnar öllum Gu?)s 

bÖrnum betur og bctur saman í einn söfnii&, sveimar yfir dkyrrleik 

tímans, skipar og lagar. Og |)annig á úr þessari hinni fjntru?)u 

og þjá&u skepnu afe verfea Önnur ný í fyllingu tímans; nýir himnar 

eiga afe koma og ný jörfe, þar rjettlætife býr (?. Pjet. 3, 13), og 

Gufe er allt í öilu (). Kor. 15, 28). Til þessa skapafei Gufe heiminn. 

I 

, GUÐLEG STJOPtN OG VIÐURHALD. 

fíver er meining vor, er vjer segjumst trúa? í daglegu máli 

er þetta orfe optast nær vifeliaft, þá er menn vilja lýsa því yfir, aö 

jæir haldi eitthvafe sje, en haíi dndgar sÖnnnr fyrir J^ví, svo þeir 

árœfei ekki, afe segjast vita ])afe. Sjerhver ma^ur finnur samt, afe 

hann raunar fer rariglega mefe orfeife, afe trúa, er hann lætur þafe 

inerkja jietta; því ef vjer spyrjum einhvcrn, hvovt hann trúi því 

þá í raun og veru, er hann segist trúa á þenna hátt, raun hann 

án efa ekki bera á mdti því, afe hann vanti hife.fullkoinna sam- 

þykki sálar sinnar og hina stafeföstu hvíld í vifeurkcnndum sann- 

ind.;m, er hann finnur berlega afe vifeþarf, þar sem orfeife trú á 

afe geta orfeife vifehaft, mefe öllu afli þýfeingar sinnar. þetta þýfeii’ 

þafe alstafear í heilagri riíningu, þar er ]iafe hvergi sama sem 

ástæfeulítill grunur efeur el^asemi og rcikun, lieldiir er tníin þar ætífe 

örugg epíirvænting ])ess er menn vona, og dbifanleg sanní'æring 

um þafe, scm þeir sjá ekki (íiebr. Íí, 1). því ekki er kallafe nienn 

trái þeim hlutum, er þcir sjá. þú sjer, afe sdlin gengur á liiinn- 



Gutleg stjórn og -viWhald. 127 

« 

ínum í fegurfe sinni, þú vei'bur þess var meb skilningarvitunum, aí) 

ylur hennar lei?)ir fram grÖs og bldm úr skauti jarfearinnar: en þú 

ífúir því, er þú fær ekki sjeb, ab þab sje máttiir Gubs, er kveikt 

loga súlarinnar og leibi hana á hinum bjarta hirainvegi, ab 

^iskunsemi Gubs hafi hana sem verkfæri í hendi sjer, til ab skrýíia 

j^rfeina fögrnm skrúba og fylla hana ávöxtiim. þú sjer hvab þjer 

líiætir í heiminum og kallar ])aí) sumt blítt og sumt strftt, eptir 

þvi sem skilningarvitum þínum finnst þab vera; en þú trúir, aí) 

^sýnileg hönd sje til, cr leiÖi alla þræbi æfi þinnar, hversu undarlega 

þeir liggja, þú trdir því, ])6 ekki fáir þú þab ætíÖ sjeb, ab 

^llt verbi þeim til gúíis, sem elska Gub (Rúmv. 8, 28). ‘Einmitt 

því trúin snertir úsýnilega og himneska hluti, er húii ab eins 

tduuir grunur og efasöm hugsnn Öllum hinum mikla fjölda, er lypíir 

^kki huga sínum yfir hib jarímeska; og einmitt af því þær einar 

sem batnab hafa og tekib framförum, geta hafib sig iipp íií 

ti'úarinnar, til hinnav obifanlegu sannfæringar um þab, sem ekki 

^^rbur sjeb, einraitt af því heimtar Kristur trúna, til þess hann 

^kuli birfa oss dýrb sfna. 
/ 

An trúar getur enginn verib Gubi þægur; þvf sá sem vill 

koina fram fyrir Gub, verbur ab trúa því, ab Gub sje íil og um- 

btini þeim, er teita hans (H^ebr. l, 6). þá trú, sem lýst er í 

l^Gssuni orbiim, mættum vjer kalla hina almennari trú, til abgrein- 

’íigar frá þeivri trú, er einkalærdúmar hins kristilega fagnabarbob- 

®kaps tendra og heimta; þab er þá trú, ab syndiigir menn vænía 

nábar Gubs og líknsemi fyrir Krist. þessi einkatnl kristinna 

*^anna er þar ab eins, sem hin almcnnari trú er fyrir,, hiin stybst 

hana og gjörir hana fullkomnari; þrí opinberun Giibs í Krísti 

þab, sem styrkir til hlítar sannfæring vora um ab Gub sje íil 

taki ab sjer menniua; og enginn sá inabur, er |)ekkir sjálfan 

Jjettilega, dirfist ab vænta umbunar af Gubi, nema ]jvÍ ab eíns, 

^‘tun kannist vib miskun hans. En latum oss nú slabnæmast vib 

®^nnindi hinnar almennu trúar, og spyrja sjálfa oss: hvub vjer 

ííetuni vitab um afskipti Gubs af veröldinni og Jjeim 

sem erii og fr am fara í hcn ni. Vjer ætlum ekki 

l^Gssuna vorum hugleibingum ab fara út fyrir íakmÖrk þau, sem 

I 
1 
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manninum eru sett, vjer ætlumst ekki til, ab geta gagnskobaÖ alla 

leyndardóma, heldur ætlum vjer aí) ininnast á þaí), er snertir sjer- 

hvern mann, er sjerhvert hjarta getur fundih til og sjerhvert vit 

fær íhugaí); vjer ætlum ah minnast á þá þekkingu, er vjer megum 

ekki án vera, eigi líf vort ekki sA vera án staSfestu og reglu, og 

vonar og huggunar. 

Hih fyrsta orí), er sýnir oss afskipti Guhs af veröldinni, er 

or&ih sköpun. þetta orö bendir oss til, ab meí)al allra end- 

anlegra hluta, haíi ekkert þegi?) tilveru sína, nje líf sitt, nje krapt 

sinn, af sjálfu sjer, heldur hafi allir hlutir, andlegir og líkamlegir, 

á himni og jör?)u, upptök sín frá Gubi. En er vjer segjum, aí> 

Gub hafi skapab og gjört alla hluti, þá verbur oss ásjálfrátt ab 

bæta þessu vib: „og hann vibheldur öllum hlutum" (Köl. I, 

16 og Í7); og þetta höfum vjer í huga, er vjer nefnum gublegt 

V i b u r h a 1 d. 

Jeg gjöri ráb fyrir enginn muni ímynda sjer Skapara heims- 

ins, eins og mannlegaii smib, er lýkur smíbi sinni og fer á burt 

og veit ekki hvort um hana fari vel ebur illa. Smiburinn setur 

frá sjer sigurverkib, og hjdl þess snáast eins og þeim var ákvebib; 

en ef regla þeirra breytist, verbur smifeurinn ekki var vib þab, fyrr 

enn hann kemur einhvern tíma aptur, til a?) vita, hvort vísirinn 

snúist Ifiib sína. Smiburinn setur smíbi sína frá sjer, en hún 

verbur æ eins og hún var, þangab til hún gengur úr lagi; hún 

breytir sjer ekki sjálf, og verbur ekki fegri, því ekkert lífsafl er í 

henni. En þú hib mikla meistaraverk almáttugs Gubs, þú hin 

dásamlega náttúra! allt, sem í þjer er, lifir, og allt er þab á hvíld- 

arlausri hreifingu, allt, sem í þjer ér, þrdast og verbur fullvaxta, 

og nýjar myndir koma jafnan í stab hinna fyrri, því andi hins 

almáttuga lífgar þig. því segir postulinn, er hann minnist á 

afskipti Gubs af heiminum, ab Gub gefi öllum líf og anda og alla 

hluti og a& hann sje ekki íjarlægur neinum af oss, því í honuui 

lifum, hrærumst og sjeuin vjer (Post. 17, 25 og 27—28). 

segir og hib helga skald: Ðrottinn! hversu mörg og mikil eru 

verk þín, ÖII hefir þú þau meí) speki gjört, og jörbin er fuH uf 

gdbgirni þinni. Allar skepnur vona á þig, ab þú gefir þeim 
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fseííslu á hæfilegum tíma. þegar þu gefur þeim, þá safna þær, 

þu upplýkur þinni hendi, þá verba þær saddar. Ef þú 

^ylur andlit þitt, þá skelfast þær; ef þú tekur á burt andardrátt 

b^irra, þá deyja þær og verfca aptur aí) dupti. þegar þú útsendir 

-^nda þinn, þá verba þær skapabar, og þú endurnýjar ásýnd jarb- 

^rinnar (S. 104, 24 o. nn. vv). Allar góbar gjafir í hinu ví&lenda 

náttúrunnar koma frá honum, er vibheldur Öllum hlutum me& 

^luiætti sínu. Far þú, ef þjer lízt, eptir því sem skilningarvitin 

®®gja þjer, og seg&u ab jör&in veiti oss braub og skýin sendi oss 

^■Ggn, og náttúriinni sje svo háttaí), a& hún annist allt hi& lifanda; 

jeg ætla ab lypta augum sálar minnar til hans, er safnar skýj- 

tiuuni og frjöfgar jörbina, jeg ætla a& eigna alla hluti alraætti 

Iians, svo segjandi: Hann vökvar IjöHin úr hásölum sínum, hann 

Í^tur gras spretta handa íjena&inum og ávexti mönnunum til nota, 

hann framleibir brau& af jörbunni (Sálm. 13, 34). 

En gu&legt vi&urhald er einnig stjörnun, er leitar ætíí) ab 

fösíum tilgangi og nær yfir alla hluti, smáa og störa, því þa?) 

ekki blindur kraptur og rnebvitundarlaus, er sýnir sig í öllum 

^^^iUuin, heldur cr þab kraptur lifanda Gubs. þá er vjer heyrum 

^^vörugefnar samræfeur um mannleg kjör, ver&um vjer þess a& vísu 

'^^■rir, ab annars vegar gjöra menn ráb fyrir gublegri stjörn, en 

^Plur heyrum vjer hins vegar þráfaldlega orb, sem eru þessari trú 

uieb öllu gagnstæbileg; þaí) eru orbin, hending og tilviljun. 

^g orb, sem til eru í málinu, láta ætíÖ í Ijösi hugsanir, sem til 

í sálunni; sjerhver hugmynd hefir verií) til í huga þjer, og 

^JGi’hver tilfinning í hjarta þjer, áfeur enn þú færir ab leita a& orbi 

^^nda henni. 8ú hugmynd er því einnig almenn, ab allt, e&ur ab 

Uíinnsta kosti mikib af þvi, sem vibber í heiminum, vilji til af 

^^íidinguj þab vill svo til, ab hife göba e&ur hib illa kemur í Ijös, 

fyrirtæki vor heppnast ebur önýtast, aí) vjer verbum yfirbugabir 

6&ur ab vjer sigrum. Og þessi hugmynd virbist og vera rjett, 

I <^gar vjer skobum vibbur&ina á jarbneskan hátt; hversu marga 

^^rkisatburbi htfif ekki leitt af því sumu, sem leit út til ab vera 

hluta ömerkast! Hefbir þú fari& nokkurn annan veg, enn 

först, hefbir þú komib svipstundu fyrr eba sífear, þá hefbi 

9 
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margt farib öí)ru vísi; hefí)i sá eí)a sá gjört eitthva?) arniaí), enfl 

einmitt þafc, sem hann gjörbi í hugsunarleysi og tilgangslaust, þá 

hefbi su og su ögæfa orfeib umfluin, efea su og sú gæfa ekki koraib 

fram. þessa abferí), s& stabnæmast svona vií) yfirborí) vibburbanna 

og þab sem skilningarvitin skynja, kaliar ritningin: skobunarabferb 

hins náttúrulega manns; en hvernig- á þekking vor ab aukast, er 

vjer stabnæmumst þannig vib yfirbórbib, og leitum ekki annars 

sambands millum hlutanna, enn þess, er vjer verbum varir meb 

skilningarvitunum ? Einmitt af því þessi hin ömerku íilefni, er 

vjer köllurn svo, koma af stab hinum mikilvægustu umbreytingum, 

hljöta þau o^ ab vera á valdi gublegrar stjörnar, ella væri engin 

röb nje regla í heiminum. Og enginn heldur þö ab svo sje; jafn- 

vel hjátrúin, hversu heimskuleg og fávís, sem hún er, leitar ab 

öbru sambandi, enn því sem augab getur sjeb; allt hib mikla umtal, 

er vjer heyrum dags daglega um þá gæfu ebur ögæfu, er fylgi 

sumum mönnum og fyrirtækjum, ebur lobi vib einhvern tiltekinn 

stab, og um þá heppni ebur öheppni, er jafnvel á ab stjörna ten- 

ingunum: hvab er þab annab, enn öskýr mebvitund um einhverja 

hulda reglu, er jafnvel þaí), sem mest þykir hendingunni undirorpib, 

s^örnist af ei ab síbur. þannig verbur jafnvel hjátrú heimskingj' 

ans ab vitna í möti honum, ab hann viti betur og hugsi ekki þab 

er hann segir, þegar hann gjörir gabb ab gublegri stjörnan og 

dirfist ab kalla nokkub hending í ríki hins almáttka. því þessi 

hugmynd er hin verulega vantrú, sem afneitar Gubi. Uppspretta 

allrar gubrækni er sú mebvitund, er vjer lifum, hrærumst og sjeum 

í Gubi, ab máttur hans og vizka og heilagleiki og rjettlæti og 

kærleiki, opinberi sig alstabar í oss og umhverfis oss. Aptur á 

möt ef heiidingin fremur sinn skelfilegan ieik hjer á jörbu, þá er 

annabhvort enginn Gub til á himnum, ebur hann hirbir ekkert um 

þá hluti, sem fram fara á jörbunni, ebur hann er ^kki almáttugur; 

eitthvab er þá til, sem ekki hlýbnast valdi hans. Sinn skelfilegau 

leik, sagba jeg; því meb hversu mikilli Ijettúb, sem mennirnir leik^ 

sjer ab þessari hugmynd, hefbum vjer þö full'rök til ab skelfast, 

hvert sinn er vjer meb alvÖrugefni íhugum ástand vort á jörbunuij 

ef huguriim segbi oss, ab þab sje allt saman einungis komib undiJ* 
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j og kringumstæbiim, er allt a& einu vel hefbu getaí) verib 
♦ •V ^ ^ 

vísi, hvort mennirnir hreppi hamingju eí)a dhamingju, hvort 

hinu g(52)^ verbi framgengt ebur ekki, hvort leibin liggi til lífs ebur 

*^auba; ef hugurinn seg&i oss, ah allir hinir smágjörfu þræÖir, er 

®ydrna kjörum vorum, ílæktust í stjdrnleysu hver innan um annan, 

enginn hönd væri tii, er hjeldi þeim ebur stjórnaíii þeim. En 

sem þetta segir, verfeur þá líklega jafnframt ah halda þab sje 

^ilviljun, ab heimurinn haíi öfelazt þá mynd, sem nií hefir hann, ah 

^issirin skiptist á eptir föstum reglum, étm ab augaí) hafi lokizt 

^Pp til a!b sjá, og eyra& til ab heyra. því sje þetía ekki tilviljun, 

^^ri himin og jörö, beri fuglar himinsins og bldm jar&arinnar 

^erlega meb sjer vott mátfar og gubdömleika hins eilífa, þá getur 

ekki verib, ab Gub hafi myndaí) allt þetta, og látií) þab síban 

sig sjálft, hafi látib lífib kvikna og gefií) þa?) svo á vald ráb- 

^9-Osura kröptum tilviljunarinnar. Ó ! sjerhver hugsun, er fæbist af 

®^ynsemi vorri, sjerhver hreifing samvizku vorrar, sjerhver göb 

^'lfiíining í hjarta voru, sameinar sig öllu hinu undrunarlega og 

'^tnhugsunarverba, sem vjer höfum reynt til ab kenna oss, ab vjer 

ekki gefnir á vald hendingunni, ab hönd sje til, er stjörni 

rabi nibur, og vizka, er veiti einnig þeim hlutum reglu og til- 

* Sang, sem kallabir eru tilviljun á jörfeunni. þegar bræ.bur Jösefs 

®6tluhu ab gjöra honum illt, þegar þeir voru bunir ab rába honum 

þá litu þeir upp, og sjá! flokkur Ismaelíta för fram hjá 

P^m (1. Mös. 37, 25); þab leit ilt eins og tilviljun, aÖ þeir komu 

^'íiuíitt þangab og um þetta leyti; þeir föru sinna ferba ab kaupa 

selja, en hinn alraáttki Ijet þá fara ferbina fyrir sig, svo þeir 

^seru verkfæri í hendi hans, til framkvæmdar því, er seinna varb 

^^*'gum manni til líknar og frelsis. þegar döttir Faraös gekk til 

‘línar, vissi hán ekki betur, enn hun gengi eins og vant var 

sína, til ab kæla sjer í ánni Níl, en þenna dag flutti GuÖ 

rn í hendur henni, er hun átti ab frelsa ur opinni kverk daubans 

. * Mös. 2, 5). Og sá, er hun frelsti, varb mikill og ávann sjer, 

|J^9'UbIegt nafn, hann frelsti þjöb sína undan ánaubaroki, hann varb 

§Sl^fi hennar, og hinir vitrustu löggjafar hafa síban af honum 

^^5 og hinir merkustu atburbir íjarlægra tíma voru látnir fylgja 

9* 
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‘því lífi, er dóttir Faraós frelsti á þeirri göngu, er hun vissi á 

engan hátt meb hvílíkum eyrindum hún var send. 

„Mínar hugsanir eru ekki ybar hugsanir, og yfear vegir eru 

ekki mínir vegir" (Es. 55, 8); hversu optlega segir hinn almáttki 

oss þetta, er hann únýtir hinar kænlegustu rábagjörbir vorar, er 

vjer fórum veg vorn sjáandi, meb skýrum og stabfóstum vilja, ab 

ná tilteknu takmarki, og verfeum þó ab lokunum varir vib, ab vjer 

erum komnir í alla abra átt, enn vjer höfbum ásett oss ab stefna. 

Hversu optlega veitir hann einnig tilganginn, er vjer höfbnm engan 

tilgang, og hann, er s& vitni hins helga skálds veitir loptsjúnunum 

vit (Job. 38, 36), hann gjÖrir einnig vit úr hinum hugsunarlausu 

athöfnum mannanna. því hvort sem maburinn veit af því efeur 

ekki, gengur hann á vegum Gufes, hann er fús ebur úfús þjúnn, 

en ætíb er hann verkfæri í hendi Gubs. Ilelgar bækur hins gamla 

testamentis kalla hinn almáttuga hvab eptir annab Jehúva Z e- 

baot, þaf) er: Drottinn hersveiíanna, því allir kraptar á himni og 

jörbu þjúna honum, bæbi þeir sem mebvitund hafa og þeir sem 

ekki hafa mefevitund. Hann gjörir vindana ab eyrindrekum sínum 

og eldslogana af) þjúnum sínum; en hann leibir og mennina þangaÖ 

sem hann vill nota þá', og kveikir hugsanir og ályktanir í hjörtum 

þeirra. Tii hins rænta og særba sendir hann hinn samverska mann, 

til ab hella vibsmjöri í sár hans, til hinnar einmana og hrelldit 

múfeur sendir hann Júhannes, af) vera henni í sonar stab; þess 

vegna átt þú aft þakka Gubi allt þaf), er þú þakkar mönnum, þv* 

Gub sendir þá á hentugum tíma og leggur hjálpina í hönd þeirra. 

Einn gengur út til ab vera vöndur Gubs hegningar og leiptrandi 

sverb, til ab hegna hinum drambsömu, ab eyba hinu únýta, ab 

vekja þjúbirnar af svefni þeirra og kenna þeim ab aubmýkja sig 

undir Gubs volduga hönd; annar er sendur ab temja hina ústjúrn- 

legu kraptana, ab koma reglu á hib truílaba líf, ab grúbursetja og 

vernda hina fögru rút vísindanna, ab færa þjúbunum blessun frib- 

•arins, og reisa musterj hinum hæsta. Gub hefir enn þá máítkan 

þjúna, er standa nær augliti hans, heyra rödd orba hans og fremj^ 

þab er hann býbur þeim (Sálm. 103, 20). Englarnir eru einnig 

þjúnustubundnir andar, sendir þeim til abstobar, er öblast eig^ 
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s^lulijálpina (Hebr. 1, 14). Hverníg þessar verur sjeu, og hvernig 

b^er láti krapt sinn í Ijási, þab er oss ekki fremur birt, enn hvaí) 

^jör eigum sjálfir ab verba á sfóan. En hver miindi efast um, ab 

sjeu til mönnunum æferi, allar skapabar, eins og þeir, allar 

bjánustubundnir andar, er hlýbnast verfei gublegum vilja, en sjeu 

samt líkari Gubi, en vjer erum, ab vizku og heilagleik og mætti, 

þær sjeu slíkar sem vjer eigum ab verba, og sjeu gæddar 

^ynd Gubs á fullkomnara hátt, en vjer getum orfeib hjer í veikleika 

^orum, þar sem vjer erum bundnir hlekkjura syndar og vanvizku. 

Vjer eigum — eins og postulinn segir, er hann varar vib engla- 

%rkun — ekki ab dæma um þá hluti, er vjer þekkjum ekki, og 

ekki reyna til ab fá vitneskju um þab, sem á aí) vera oss hulií) í 

l^essu lífi^ um eblisfar og veru englanna, ebur meb hverjum hætti 

^thafnir þeirra sjeu og vernd sú, er þeir veita oss; því ef, vjer á 

*^*tkan hátt viljum komast ab meiru, enn oss er opinberafc, flækjum 

'^jor oss í efnislausan og sjálfrában og reikulan leik hugmyndanna, 

spillir sannri gu^hræöslu, í staí) þess ab efla hana. Stjarnan 

nibur til vor af himninum meí) jöfnu og ókvikulu Ijösi, er 

leibir oss úr efa um, ab hún sje til, og kveikir í oss grun um 

björtu bústabi í húsi Föbur vors, er yjer cigum ab fá aí) 

bokkja í öferu betra lífi; en hvernig þeira sje háttab í raun og veru, 

^otum vjer ekki sjeb hjeban af jörbu. þannig er og því Ijúsi variöj 

vjer grillum æbri verur í meb afestob opinberunarinnar. Osýn- 

*^®§ar og máttugar verur umkringja oss á alla vegu, ekki til þess 

skulum úttast, heldur til þess vjer skulum glebjast af því- 

er sagt 1 einni af hinum helgu fornbdkumj aí) þegar Elisa 

®pámaí)ur sendi svein sinn út úr borginni, og hann sá aí) borgin 

umkringd af hermanna libi, meí) hestum og vÖgnum, þá hafi 

®veinninn orbib hræddur og sagt: hvaí) er nú til rába? þá svarabi 

^Painaburinn honum: dttast þú ekki, því vib höfum meira lib, enn 
I 6ir. Qg Eiiga bab og sagbi: Drottinn! Ijúk þú upp augum hans, 

hann megi sjá I þá lauk Drottinn upp augum sveinsins og 

sá; og sjá, þá var fjallib alþakib gldandi hestum og vögnum 

f kringuni Elisa (2. Kong. 6. 15 o. nn. vv). vísu veit jeg 

^ þessi íyrirburbur birtist í slíkum myndum, er jarbneskur mabur 
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mætti fá gripib; en bversu optlega verbuv oss koma til hugar, 

hvab vjer mundum sjá, ef brestur skilningarvita vorra væri bættur! 

því í hinni víblendu verÖld, í himnunum og á jörl&unni hrærist 

hvarvetna ótölulegur íjöldi andlegra og líkamlegra krapta, og þeir 

æha ekki hverjir imian um afera í stjórnleysu og rugiingi, því augaí), 

sem lítur yíir alheiminn, sjer hvernig þeir safnast allir saman til 

reglu og fegurbar, eins og hinir smágjörfu þræbir í haglega oíhu 

tjaldi, e&ur hinar mörgu raddir í hljömfögrum samsöng. því öll 

veldi og allir krapfar þjöna Gubi.. 

Til ab geta skoÖab heiminn gu&rækilega, þurfum vjer fyrst 

af öllu, ab hafna þeirri hinni huggunarlausu og skabsamlegu hug- 

mynd um hending og tilviljun, er trufii rás hlutanna í verÖldinni 

og rábi breytingum þeirra og gæfu og ögæfu mannanna. Svo 

sannarlega sem jeg veit ab Gu?) er til, svo veit jeg og, ab auga 

Gubs vakir og hönd hans stjdrnar; og svo saiinarlega sem Guí) 

stjörnar, getur ekkert í hans dmælanlega ríki gengib undan valdi 

hans, er þar engu gleymt og ekkert vanrækt, því eins og Gub 

er fullkominn, svo er og stjdrn hans fullkomin. Meb skilningar- 

vitum mínum verb jeg optlega var vib eintdmt regluleysib, og meb 

vitinu get jeg optlega ’ekki gripib einstaka viÖburbi á annan hátt, 

enn ab þeir sjeu komnir til ab truíla; en jeg á þab sem er 

áreibanlegra, enn skilningarvitin og vitib, er kemst ekki út fyrir hib 

sýnilega, og þab er hin rdtgrdna meÖvitund, er ekki verbur slitin frá 

veru minni og bobar nijer hinn aUnáttuga og alstabarnálæga Gub. 

En jafnframt og sumir saniþykkjast oss í öllu þessu, jafnframt 

og þeir kannast vií), ab atburbir jarbarinnar geti ekki verib seldir 

á vald blindum og sjálfrábum leik tilviljunarinnar, leiba þeir fram 

á hinn mikla leikvöll veraldarinnar forlög, ebur eilífa, fyrir frain 

setta ákvörbun, sem allir hlutir renna eptir afinarkaba leib sína, 

eins og hnettirnir renna um himinhvolíib, samkvæmt hinu dbreyt- 

anlega lögmáli. þab sem framfer í veröldinni, segja þeir, og þab 

sem mætir oss niönnunum, þab er allt saman ákvarbab fyrir frani, 

vjer göngum þá leib, sem oss er ávísab, vjer gjörum og þolum 

þab, sem sjerhverjum af oss er útblrtab, og ekkert vald og engir 

kveinstafir megna ab breyta hinu dbeygjanlega rábi forlaganna. 
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þessi ræ^a lætur í eyrum vorum sem rödd vizkunnar, þaí) er ekki 

tií) Ijetttíbarfulla og dsvífna álitj aS vjer getum aí)hafzt allt þab er 

vjer viljum, eí)ur ab ahrir geti farib meí) oss, eins og þeir vilja; 

þab virbist vera hjartaprý&i, ab taka vií) forlögum sínum, án 

kveins og umkvörtunar; þab virbist vera gofuglyndi, ab ásaka 

ekki mennina um hib illa, er þeir fremjá gegn oss, heldur ab 

álíta þá sern verkfæri æbri síjdrnar; þab virbist sem þab auki 

dýrb gublegs almættis, er vjer eignum Gubi alla vibburbi, er 

vjer segjum ab hinar frjálsii gjÖrbir mannanna, er menn kalla, ' 

klýbi ab Öllu leyti bendingu hans, eins og hin líkamlega nátturan. 

En ef vjer íhugum gjörr þessa speki, hvab er þab þá, sem 

hún kennir oss ? Allir hlutir fara fram fyrir augum forlagaspek- 

ingsins, eins og fyrir augum annara manna; mannkynib velkist í 

og kæti, sumir láta girndir sfnar rá&a, og sumir reyna 

hina örbugu baráttu vib tilhneigingar hjarta síns, sumir leggja alla 

stund á þá breytni, sem köllub er heiburleg og nytsöm, en sumir 

saurga hendur sínar á illgjörbum, sumir stæra sig af gdbverkura ' 

shium og sumir ásaka sig vegna synda sinna, sumir lifa hugs- 

unarlausir dag frá degi og sumir bibja án afláts, og fela sig og 

^ht sem þeim er kært á hendur þeim, er Öllum líknar. En í Öllu 

þessu þykist spekingurinn sjá, ab sjerhver fremur þab, sem honum 

er fyrirhugab, og getur ekki breytt því á nokkurn liátt; sá sem 

lofar sjálfan sig, getur ekki látiÖ þaÖ vera, því hann er ætlabur 

þeirrar heimsku ab vera hjegdmlegur, en í raun rjettri á hann 

okkert lof skilib, því hann hefir einungis abhafzt þaS, sem dvib- 

*'ábanlegur máttur rak hann tii; sá sem ásakar sjálfan sig, getur 

okki ab því gjÖrt, en í raun rjettri hefir hann ekki unnifc til neinnar 

ávítu, því hann hefir ab eins abhafzt þab, sem hann var ætlabur 

þessi synd og svívirbing og illvirki mátti ekki missast úr kebju 

^ibburbanna, og er hann framdi þetta hefir haun einungis fram- 

kvgemt vilja hins almáttuga. Spekingurinn lofar hlutskipti sjálfs 

sín, af því fjársjdbum þekkingarinnar hefir verib lokib upp fyrir 

hoiium, afþvíhonum hefir verib ætlab ab sjá, ab allt er gott á sínum 

af því hann er frelstur af sárum sviba, ibrunarinnar, svo 

hann, í Öllum'athöfnum sjálfs sín og öllum athöfnum annara 
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manna, í sjerhverri dygb og sjerhveijum lesti, sjer ab eins dsj'álfráb 

forlÖg heimsins, eins og þau hafa verib fyrirhugub frá eilífh, en 

koma nú í Ijás fyrir mannlegum augum. 

Ottaleg skelfing fyllir hjarta mitt, jafnskjdtt sem jeg reyni, 

ab telja mjer trú um sannindi þessarar speki; þaí) er eins og 

allar gÓbar og gubrækilegar og helgar tilfinningar ætli þá aí) 

heimsækja mig í sí&asta sinni til sorglegs vihskilnabar um aldur 

og æfi. þab liggur í augura uppi, hva?) leiha mundi af þessari 

kenningu, ef hún næ?)i ab öblast fullt vald yfir hugskoti og gjörbum 

manna, ef mennirnir færu fyrir alvöru a?) meta sig lausa vib 

frjálsræbi viljans, og jafnframt'vib allan rcikningsskap og ábyrgb, ef 

mennirnir gætu kastab byrbi synda sinna á Guí) og ásakab Gub í 

stab sjalfra sín. En láti jeg þessa kenningu tala til hjarta míns, 

vaknar samvizkan meb öllu afli sínu, og hennar helgri rÖdd dirfist 

jeg aldrei ab afneita, og get jeg aldrei afneitab, og vil jeg aldrei 

afneita. .leg ríf í sundur net allra þeirra efasemda, er hinn logni 

skarpleikur ætlabi sjer ab flækja mig í, jeg lypti höndum mfnura 

til himins, svo mælandi: Allur vísdómiir haglegra ályktana er ekkert 

ab meta á möti þeirri sannfæring, er segir mjer, 6 þú rjeítláti 

Gub! ab jeg eigi ab gjÖra þjer reikningsskap fyrir sjálfan mig. Og 

þess vegna veit jeg og, ab stjörn þín er ekki þar í fölgin, ab þú 

haör fyrir fram ákvarbab þaí) allt, hvernig jeg ætti ab verSa og 

hvab jeg skyldi abhafast. þá er þú sköpst mig, þá er þú gafst 

mjer þab náttúrufar og þær kringumstœbur, er gjÖra mig slíkan 

sem jeg er, hefir þú og afmarkab mjer svib kjösanlegra athafna, 

er jeg get^ekki út úr komizt. Vilji jeg nú af þessum athöfnum 

kjösa mjer einhverja, er trufla mundi rjetta framrás veraldar 

atburbanna, ef henni yrbi framgengt, þá tekur stjörn þín í taumana, 

og eybir fyrirætlunum mínum og feykir á burt eins og fisi rába- 

gjÖrbum rnínum, hversu viturlegar og öruggar sem þær virtust 

vera. En verbi athöfn minni framgengt, hnígur hún og undir 

þína stjörn; því, er jeg gjörbi í illum hug, snýr þú til göbs, en 

jeg á ab standa þjer reikningsskap af vilja rnínum; og þab er jeg 

^Örbi í göbum hug — því er mibur I jeg veit ekki, hvort þab 

muni heppnast, eins vel og vonglabar ímyndanir hafa heitib mjer, 
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en þaí) veit jeg, ab þú fyrirlítur ekki minn góban vilja. Jeg er 

bví ekki svo frjáls, ab jeg geti gjört þaí) jeg vilji, og gengib ab 

íieyja baráttu vib þig; en jeg er ekki heldur svo bundinn, ab 

vilji minn sje hábur ösigranda valdi. Jeg er frjáls ab vibleitni 

vilja míns, en jafnframt er jeg ab öllu leyti á valdi þeirrar stjórnar, 

er birt heíir lögmál sitt í þessum orbum: Gub mun endurgjalda 

sjerhverjum eptir verkum hans; þeim sem meb stöfeugleika í gðfeum 

verkum leita sjer vegsemdar og heifeurs og ódaufeleika, mun hann 

veita eilíft líf; en þeim, er mótþróanlegir eru og ekki hlýfenast 

sannleikanum, heldur hlýfenast órjettlætinu, mun hann gjalda bræfei 

og reifei (Röm. 2, 6 o. n. v.). því þafe sem mafeurinn sáir, þafe 

niun hann og uppskera (Gal. G, 7). 

16. 
/ 

FORSJÓNIN. 

Hverjum tíma fylgir sín alvara, en sumir tímar eru Öferum 

tímum alvörumeiri og þungbærari; þafe er* eins og hörmungar 

l^ser, sem vanar eru afe vitja manns og nianns á stangli, ílykkist 

þá saraan í hersveitir, til afe ganga yfir lönd og lýfei; þá eru 

^rellingar og haj*mkvæli á nálægum tíma, og hife ókomna þykir 

vofa yfir inefe skelfingar. Sá tími, sem vjer erura settir afe lifa 

hefir og haft sína þjáning, sú kynslófe, sera nú lifir á jörfe- 

onni, er alin upp og orfein gömul í styrjöld og uppreistum og 

konar hörmungum, og þótt vjer segfeum á stundum: nú er 

^omin helgihvíld, nú getur frifeurinn reist aptur sitt hife gullna 

'^®ldi, þá var ekki rónni afe treysta. Vjer ætlum ekki afe fara afe 

harmkvælin; allir vita hvafe fram er komife, og enginn veit 

Wafe í vændum er. 

En hvílíkir eru mennirnir á jörfeunni , þegar alvara tímans 

þá? Marga fyrirhittir hún svo stadda, afe þeir sóa lífinu 
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í Ijetíúb og galsa og gjálííi, eins og ekkert illt væri til á jörfeunni; 

ágæfan er ekki enn þá biún afe viíja þeirra, sjúkleiki og sorg 

hefir ekki enn þá brotiíi sjer veg inn í hús þeirra, og þá hirfea 

þeir ekki um, þott aferir fyrirfarist í eymd sinni, þeir hrafea sjer 

sem skjótast frá hinum hryggilegu huglei&ingum, og huggast vií), 

ab eymdin muni líklega sneifea fram hjá sjálfum þeim. Efeur hins 

vegar ógæfan sjálf, eymd og volæíii þjóíianna og-skelfingar þær, 

er samfara verba drepsóttum og styrjöld og upphlaupum, verí)a 

eins og sjónavleikur handa hinum nýjungagjarna skríl, og svala 

ab nokkru leyti óslökkvanlegum þorsta hans eptir nýlundum; 

slíkum mönnum íinnst aí) lífifc eins og þab er hyersdagslega, sje 

leibinlegt og þýbingarlaust, og þeim hlýtur ab finnast þaí) svo, 

því þeir nota ekki Iííi& ti! trúlyndrar ibjiisemi, til háleitrar viíi- 

leitni a?i aQa sjer þekkingar, efcur til rósamra unaíisemda kærleik- 

ans; ekkert í heiminum er þeim kært í raun og veru, bikar mun- 

abarins hafa þeir fyrir lÖngu í boín drukkib, og af því hann 

var su hin eina nautn þeirra, leita þeir sjer nú ab öbrum áhrifa- 

meiri leik, þeir leika sjer aí) ógæfunni, þangab til hún fer aí) 

freinja sinn skelfilegan leik á sjálfum þeim. Álvai^-a tíraans 

hittir marga fyrir, sem vondir eru og samvizkulausir, þeir hirfea 

ekki hót um abferbina, ef þeir a?) eins geta fram komiíi ásetningi 

sínum, og ásetningur þeirra er illur og skabvænn; þess vegna 

verba þeir glabir vft óróann, því þeir vona hann geti orí)ib verk- 

færi í hendi ranglætisins; hinn voldugi vonar, a?) geta hrundfö 

Öllum skorbum; sá sem ekkert á, er hann geti misst, vonar hann 

geti unnib þab, sem abrir missa; og þannig leifea kúganin og 

uppreistin hvor abra, og trofea undir fótum sjer hin ágætustu blóm 

og gera hinar fegurstu vonir aíi engu. Alvara timans hittir marga 

fyrir í þÖgn og örvinglun, vjer getum ekki ásakafc þá um, aí) þeir, 

sakir Ijettúbar, gefi ekki gaum ab ógæfunni, því þeir gjöra hana 

of ógurlega í augum sjer og gremjast of sáran, og sjerhver von er 

íldin úr þeirra huglausu hjörtum. 

þeir sem betri eru ílýja í alvöru tímans undir vernd gub- ^ 

legrar forsjónar, og sæll er sá, sem búib getur í skjóli hennarl 

Hvaíia huggun, hvafea von væri hjer á jörhunni, ef vjer værum 



Forsjiínin. 139 

án þeirrar truar, aí) á hiranum uppi sje vakandi auga, er lítur 

yfiv dkominn tíma, sem hulinn er fyrir vorum augum, og sjer í 

einu hií) dkomn# og hií) nálæga; aí) almáttug hönd sje til, er hafi 

vald yíir sjerherri athöfn og sjerhverri ráfeagjÖríi, er segt til atburí)- 

anna: kom! og þá koma þeir, far! og þá fara þeir? Gufeleg 

forsjdn er öil vor huggun og Öll vor von — en segir þessi kenning 

oss þá ekkert, utan oss beri ab vera áhyggjulausum og dkvfónum ? 

Megum vjer lifa og láta í heiniinum eins og vjer viljura, vera 

oins og vjer viljum, og svo rjett sem benda guhlegri forsjdn, a& 

hun skuli vera þjdnn heimsku vorrar og synda, svo allir hlutir 

skuli samt sem á&ur ver&a oss afe gd&u?' Jeg íinn í or&i Gu&s 

uiíns huggunaríkustu fyrirheit um vernd, hinn himneski Fa&irinn 

býí)ur oss sjálfur a& felast sjer á vald; en jeg finn þar einnig 

í^itafe, a& enginn geti þjdnab tveiraur herriun, svo viljir þú kalla 

hinn alraáttuga herra þinn, þegar þú þarft verndar vib, þá áttu 

á&ur a& kalla hann herra, þegar þjer ber a& hlý&a. Jeg finn 

ritab gu&legt loforí), ah allar vorar nauhsynjar skuli veitast oss; 

jeg tínn og ritab þetta gublega bo&orb: leitib fyrst Gubs ríkis 

hans rjettlætis (Matth. 6, 24. 33,.). 

þetta eru mikilvægar huglei&ingar, látum oss því ekki hrinda 

beitn úr huga vorum, heldur íhuga vandlega me& alvörugefni og 

g^brækni, hvílík ab sje hin kristilega kenning um for- 

^jonina, og þá raunum vjer fá a& sjá alla þýbingu þessara 

^fiona fögru orba postulans: Vjer vitum a& allir blutir snúast þeim 

gdbs, er elska Guí) (Rdmv. 8, 28.). 

þessar hugmyndir: gubleg stjdrn og gu&Ieg forsjdn, 

ekki samrar þýbingar. Gub stjdrnar öllu, sijdrn hans nær 

vonda og gdba, yfir rjettláta og rangláta, yfir þá., sem vi& 

hana kannast, og þá, sem ekki gjÖra þa&. þú dylur hugsun þína 

* ^■’jdsti þjer, en hinn alsjáandi vakir einnig ylrr henni, og þjer er 

okki leyft ab framkvæma sjerhverja hugsun, og orbib sem ílogib 
er yHr varir þjer, og verkib, sem hönd þín hcíir framib, er ekki 

framar á þínu valdi, hvorttvegga hnígur þaí) undir síjdrn hins 

^sesta, og hann lætur optsinnis allt annab af því lei&a,. enn þú 

^^f&ir tilætlab, hann kallar þab fram, sem enginn gaf gaum 
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ab, og blæs því á burt, sem bebií) var eptir meb undrandi eptir- 

vænting. Enginn maöur getur komizt undan sijórnarhönd Gubs; 

en dirfumst vjer ab segja, s& guMeg forsjón sje eiire yfirgripsmikil ? 

Meb órbinu forsjdn meinum vjer þau afskipti Gu&s af mÖnn- 

unum, ab hann ber umhyggju fyrir þeim, og stjörnar Öllum 

hlutum, svo ab þeir hljðti ab verba þeim til göbs. Dirfumst 

vjer nú einnig ab segja, aí) gubleg stjórn annist sjerhvern mann 

á þenna hátt? þá stæbi oss á sama, hvab vjer abliefbumst í 

veröldinni; hvort sem þab væri viturlegt eba fávíslegt, hvort'sem 

þab væri gott ebur illt, þá snjeri gubleg forsjðn því öllu saman 

6ss til blessunar. 

í fyrsta lagi á gubleg forsjón ekki ab leysa oss 

undan þeirri skyldu, ab neyta þeirra vitsmuna, sem 

Gub hefir gefií) oss til ab hugleiba hlutina og þab sem 

líklegt er ab af þeim rísi. Kastabu þjer hjer ofan fyrir, sagbi 

freistarinn forbum daga, því ritab er: Gub mun bjdba englum 

sínum ab sjá þjer borgib, og þeir munu bera þig á höndum sjer, 

ab ekki steytir þú fót þinn vib steini (Matth. 4, 6). En þannig 

talar einn saman freistarinn, hinn illi og rangsnúni andi, er vill 

leiba oss til fávizku og síban til falls. þab er svo handhægt, 

ab hafast ab í veröldinni hvab sem menn vilja, ab steypa sjer 

gálauslega í hverí vandræbib, rjett eins og blindar fýsnir hjartans 

' hvetja til, og treysta svo hinni miskunarríku forsjón í Öllum þeiin 

kröggum, sem hljóta ab verba ávöxtur slíkrar breytni. En hinn 

góbi andi, sem í oss býr, svarar freistaranum á þessa leib: þab 

er og ritab: þú átt ekki aí) freista Drottins Gubs þíns; því þá 

ab eins getum vjer óhultir falib málefni vort Gubi á hendur, er 

vjer höfum farib skynsamlega aí) rábi voru; þá ab eins megum 

vjer óhultir treysta því, ab bvort sem þab kemur frara ebur ekki, 

er vjer höfum gjört ráb fyrir, muni samt speki hins hæsta láta 

málefni vort fá hin æskilegustu afdrif. 

Samt er ekki fyrirhyggja og vit einhlítt til þess vjer megum 

fela vegu vora Gubi á vald, því þá ab eins megum vjer 

vænta oss heilla og blessunar, er vjer leggjum stund 

á Gubs rjettlæti. Ab vísu er einnig Öll andstyggb órjett- 

t 
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Isetisins á valdi gu?)legrar stjórnar, hinn órjettvísi á alls ekkert 

vald á jörbunni, utan honum sje veitt þafe ab ofan (Jóh. 10, 

H), og Gub veiti honum þah, af því hann ætlar ah láta einnig 

þah þjóna sjer. En þótt Guhi sýnist aí) snúa því til góbs, sem 

niennirnir gjöra í illum tilgangi (1. Mós. 50, 20), mundum vjer 

fyrir þá skuld dirfast ah ætla þa^ muni verba til gófes sjálfum 

þeim, er hugsa og vilja og fremja hxb illa? þá væri Guí) þjónn 

syndarinnar ? En því er engan veginn svo varib, gubleg stjórn 

er rjettlát, hún mihar íil ab endurgjalda sjerhverjum eptir verkum 

hans, og svo sannarlega, sem hver sá, er gjörir hib góba, skal 

Öhlast vegserad og heibur og frih, svo skal og þjáning og ótti 

koma yfir sálu sjerhvers manns, er illsku drýgir (Rómv. 2, 

0. 10). Og sá, er hin rjettláta hegning mætir, hlýtur a?) vísu 

afe kannast vib, aí) hann sje á valdi gublegra yfirrá&a, en því ab 

eins getur hann orbib var gublegrar forsjónar í slíkum atburhum, 

ah hegningin snúi honum á rjettan veg; en sá sem herbir hjarta 

sitt og stendur í gegn Gubi, hann fær ah reyna, ab Gu?) stendur 

einnig í gegn honum. 

„Allir hlutir verfea ab snxíast þeim til gó^s, er elska Gufe“. 

Eu þeim er ekki elska Guh, hvernig ætti nokkur hlutur a?) geta 

orbib þeim til góbs, til sannrar hamingju og blessunar? þab sem 

kallaí) er hamingja þeirra, er í raun og veru engin‘‘hamingja, 

'^esælli sálu þeirra ver&ur þab ab engri nautn, og óstjórnlegar 

girndir þeirra spilla fyrir þeim hverri stund, er heffei mátt 

^era gób og skemmtileg; því enginn friíiur fylgir ágirnd og hje- 

gömagirni og drainbsemi og refti og hatri og öfund, efeur öSrum 

úlum girndum. Allt þafe, er guhrækinn mabur má rjettilega 

kalla blessun, verbiir slíkum mönnuni ab snöru og til falls, og 

gefur þeim nýtt tilefni til aí) selja sig á vald bersýnilegum ebur 

huldum syndum. En ef Gu?) leibir þá um reynsluveg mótlæt- 
• 

inganna, og þeir vilja ekki auíimýkja s;g undir bans volduga hönd, 

elska ekki aS síí)ur eintóma veröldina og sjálfa sig, þá illskast 

þeirra óstýrilátt geí), og vantrú og gubiast festa rætur í því, 

^hur þeir kasta sjer í fang svívirbingarinnar, og gleyma Gubi og 
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verÖldinni og sjálfum sjer., þannig snuast allir hlutir þeim til 

spillingar. 

þeir einir, sem elska Guh, geta því fundife, ab vernd 

líknsamrar og miskunsamrar forsjónar gæti þeirra; en þeim ber 

og ab triía því, aÖ allir hlutir snúist þeim til gúhs, 

og þessa skyldu, ab treystá Guí)i, eiga þeir aí) rækja, ekki sííiur 

enn hverja abra skyldu. 

þegar menn á fyrri dögum nefndu hib heilaga nafn gub- 

legrar forsjðnar, þá vií)urkenndi hver kristinn mabur, ab oss beri 

ab lúta þeim, sem einn saman er vitur, þá trúí)i hann, þott hann 

sæi ekki, og þö a& vegir forsjðnarinnar væru honum myrkir og 

órannsakanlegir, vissi hann, ab þeíta hlýtur svo aí) vera, meban 

vjer göngum hjer í fjötrum líkamans, meban vjer þekkjum ah 

eins hina nálægu stund, en þekkjiim ekki ókominn tíma, er þa&an 

á ab spretta. þá var enn lotning til í sálum mannanna, þeir 

stefndu ekki Gubi fram fyrir dóm sinn, og hjeldu ekki sjer væri 

óhætt ab þræta vi& hann, miklu heldur, ef ógu^legar hugsanir 

vantrúarinnar tóku ab hreifa sjer í sálu þeirra, reyndu þeir ab 

kefja þær, svo sem þab er illt væri, og dirfí)ust ekki aí) Ijá hinni 

vondu hugsun vond orb, því þeir fundu í Iijörtum sínum, aí) 

maburinn á aí) þegja fyrir Gu&i. þaí) er oss kunnugt, og vjer 

heyrum þab dögum optar, ab þetta er orfeib ö&ru vísi; nú heyrast 

ekki hinar lágu andvarpanir hræddrar sálar, er svo segir: Drottinn I 

hversu Íengi ætlar þú aí) dvelja? heldur er þab hií) drambsama 

vit, er yjer heyrum djarfiega spyrja og se^a: hvaí) kemur til? 

því þab þykist eiga fullan rjett á ab neita, þegar þab skilur ekki, 

— aí) neita því sem enginn mabur dirfist ab neita, nje getur 

neitaí) í hjarta sjer, ab alvitur og fóburleg forsjón Guí)s leibi hvern, 

er á Drottin vonar, aí) hans rjettu takmarki. 

Ab vísu ber þjer og- aí) íhuga vegu Gufes, og dásamlega 

handleibslu hans á þjer, allí frá þeim tíma, er þú í barnæsku 

þinni leitafeir Iians ofar stjörnunum, og sí&an á hverjum degi, er 

þú hefir fundií), aí) Gub er ekki íjarlægur neinum af oss. En 

hugur þinn á aÖ vera aufemjúkur; þegar þú skilur, áttu aí) gleSjast 

af því Ijósi, er Guí) lætur renna upp fyrir augum þjer; þegar þá 
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skilur ekki, áttu ab lúta og glefejast af aí) sá er til, er sjer af 

vizku sinni, Jiab sem huli?) er þínu viti. En hve miklu meira 

tnundu mennirnir skilja af handleibslu Gu&s, ef J^eir vildu kannast 

vi?), til hvers hun mifear. því cins og vjer verbum þess optlega 

varir, þegar hjörtu mannanna Ijiikast upp fyrir oss, a?) stundleg 

gæfa og gæbi þéssa heims eru þeim fyrir Öllu, en Gu?)s ríki og 

i'jettlæti sem alls ekkert, ebur þá a?) minnsta kosti miklu Ijett- 

vægavi, og næstum því eins og eintomt verkfæri til ab geta náí) 

ábur sög&um gæbum: svo heimta þeir og, ab gulleg forsjön skuli 

stjörna öllum hlutum svo, ah þeir geti náb þeirri gæfii, scm allar 

áskir þeirra hníga a?). þess vegna heyrum vjer svo optlega, a?) 

þegar þeir íhuga þá vegu, er þeir hafa verib leiddir á gegnum 

Ihih, þá þykjast þeir skilja þá og dást ah þeim, þegar, þeir sjá ab 

þeir hafa veri?) leiddir til stundlegrar hamingju á annan hátt, enn 

þeir höfbu sjálfir girnzt og til ætlazt, a?) missir einnar öskar, 

varS þeim vegur til ab öblast abra mikilvægri, ab övina ofsdknir 

urbu ab gjöra frægb þeirra ab meiri, og inargt annab þess háttar. 

En sjái þeir ekki neinn slíkan tilgang í handleibslu Gubs, kalla 

þeir hana myrka og örannsakanlega — eins og hún gæti ekki 

niibab til neinna annara gæba. Ab sönnu viburkennir hver gub- 

rækinn mabur þakklátlega, hvernig Gub hehr einnig á þenna hátt 

uiargopt borib sjer sjálfum vitni fyrir honum; en þegar hann er 

ub íhuga handleibslu gublegrar forsjúnar, spyr samt hugur hans 

um langt um mikilvægri hluti, hann spyr: hvernig hefir Gub leitt 

*uig til sín? Meb hverjum velgjörbum, meb hverjum motlætingum 

heíir Gub komib mjer til ab viburkenna, ab finna, ab Öblast þau 

uubæfi, er þjúfar geta ekki stolib á burt og mölur og ryb fær 

^kki grandab, komib mjer til ab girnast og geta smakkab þá sælu, 

sem hcimurinn fær ekki veitt og ekki heldur á burí tekib ? 

livernig heíir sál mín orbib hreinsub af úhreinum girndum ? hvernig 

^Gíir hib veika orbib styrkt í mjer, og hib of síerka orbib aubmýkt? 

^ stuttu máli: hvernig hefir Gub leitt mig til síns ríkis og rjett- 

Isetis? þvf er miburl þefta hefir allt saman ekki verib nema 

byrjun hingab^tii; en þútt gubsrílíi sje ekki í oss, nema eins 

ug veikur vísir, þá höfum vjer ekki unnib til únýtis og ekki mæbzt 
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til dnýtis, ef þessi vísir dafnar raeir og meir, heldur hefir guMeg 

forsjdn nábarsamlega annazt oss. 

Ef vjer enn rækjum þá kristilegu skyldu vora, ab bi&ja meh 

þessum orfeum: Fabir vor á himnum, frelsa oss frá illu! getum 

yjer þá ætlab, ab vjer höfum tæmt þýíiingu þessarar bænar, er 

vjer bifejura Gruí), vernda líkaraa vorn fyrir ölifjan sjukleikans, 

og eignir vorar fyrir höndum þjáfa og svikara, og mannorí) vort 

fyrir tungu hins bakmálga? þekkjum vjer þá ekkert annaí), er 

vjer getum kallaí) illt? 0! samvizka sjerhvers manns hlýtur ab 

samþykkjast máli voru, er vjer segjum, al þessi bæn hafi miklu 

hjartnæmari þý?)ingu, afe í henni ákalli hver guíirækinn maí)ur 

sinn'himneskan Föbur, og bibji hann fyrsí og framast, ab frelsa 

sig af valdi viliunnar og fávizkunnar, ab vernda sig fyrir freistni 

og falli og leysa sig úr ánaub syndarinnar. Vjer þykjumst 

nokkurn veginn vita, hvab horfa miindi til stiindlegrar hamingju 

vorrar þótt þab fari margsinnis íjarri vjer vitum þab — 

og þess vegna dirfumst vjer einatt aí) lasta vegu forsjónarinnar 

í þessu efni. En miindi nokkur þykjast þekkja hib hulda djúp 

hjarta síns, og vita af hverjum brestum hann þurfi enn ab verí)a 

hreinsabur, og í hverjum dyg&um hann þurfi enn aí) styrkjast? 

mundi nokkur ætla hann geti sjálfur ákvebib, hversu mikií) gott 

hann geti þolab, og hversu mikií) illt hann verbi ab þola, til aÖ 

ná því, sem er lífsins æíísta ákvÖrí>un, þab er Gu^s ríki og hans 

rjettlæti ? 

Nei I þetta vitura vjer ekki, en vjer vitum einungis hitt, því 

svo segir gufesorb oss, aí) sá, sem leitar, muni Cnna (Matth- 

7, 8). Leitií) fyrst, leitih seint og snemma, leitih í kæti og í 

hryggb ab Gubs ríki og hans rjettlæti, þá munuí) þjer og reyna, 

ab dásamlegir vegir gublegrar forsjónar leiba ybur þangab. Og 

þá bætir hinn himneski Líknarinn þessu vib: þá munub þjer og 

fá í vibbót allt hitt, sem heibingjarnir sækjast eptir. 'Verib því 

ekki hugsjúkir um líf ybvart, hvab þjer skulub eta og drekka, 

ebur hverju þjer skulub klæbast. Vor himneskur Fabir veit, ab 

vjer höfum alls þessavþÖrf (Mattli. 6, 31—32), og þegar yjer 

gjörum þab, sem í voru valdi stendur, raun hann ekki sleppa af 
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oss sinni Örlætishendi. Hann, sem fæbir fuglana undir himninum, 

hann, sem skrý?)ir liljurnar á vellinum, mun ekki láta þann 

örmagnast í stundlegum skorti, er hefir af alhuga leita?) hans ríkis 

og rjettlætis. Og hvab sem vjer aí) öbru leyti ávinnum ebur 

Qiissum í þessum heimi, hvab sem vjer ab öbru leyti sjáum koma 

o^ur fara, þá kemur þö jafnan gubsríki nær og nær, því til 

þess mibar stjórn hins almáttuga á veröldinni; og gu&sríki kemur 

sjerhvers manns, er leitar þess, því þah hefir guSleg forsjön 

íyrirhugab hverjum þeim, er sækist eptir því fyrst og ura fram 

^fia hluti; honum veríia allir hlutir aÖ snúast til gú&s. Yi^ slíkan 

piátt guhlegrar forsjónar kannabist postulinn, er hann sagí)i: Vjer 

hi'úsum oss jafnvel af hörmungum vorum, því vjer vitum, aí) 

hörmungin aflar stöbuglyndis, en stöí)uglyndib aflar reynslu, en 

*'eynslan aflar vonar, og vonin bregzt ekki (Rúmv. 5, 3—4^. 

Nei! hverning ætti og vonin afe bregbast þeim, er veit, eins og 

Postulinn, ab hvorki líf, nje daubi, nje höffeingjadæmi, nje völd, 

hvorki hib nálæga, nje hib úkomna, hvorki hæí), nje dýpt, nje 

*iokkur önnur skepna, muni geta skilib oss vib Gubs kærleika í 

Kristi Jesú, Drottni vorum (Rómv. 8, 38. 39). 

17. 
MAÐURINN. 

Fyrri hugleibingin. 

Einn mabur, einn einstakur mabur — hversu lítib fer ekki 

honum innan um allt mannkynib, innan um hinn úgurlega 

oomraebilega grúa af mönnum, sem ganga, gengife hafa og ab , 

^íkindum ganga munu yfir hina víblendu veröld 1 þab er eins og 

oinn dropi moti Öllu veraldarhafinu; þo hann sje tekinn burt, 

10 
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þá saknar hans’enginn, og þá honum sje vih baitt, þá sjer enginn 

mun á hafinu. Hversu miklir sem vjer þykjumst, hversu opt sem 
♦ 

vjer viljum gjÖra vorar athafnir, vora glebi og vora hiyggí) eins 

og ab mibpunkti veraldarinnar, þá verbur samt þdttinn ab hverfaj 

undir eins og vjer rennum huga vorum til alheimsins. EinstÖku 

mÖnnum hefir ab sönnu tekizt ab gjöra líf sitt merkilegt, ab rita 

nafn sitt í bækur ókominna alda, og láta athafnir sínar ná út yfir 

æfiskeib þab, er þeim var ákvebib. þó var þab langt um minna 

undir sjálfum þeim komib, enn ásigkomulagi þeirra tíma er þeir 

voru á settir, en einkum undir hinni æbri stjörn, sem er ytir 

hverjum manni; margir sábu hinu sama fræi, og sábu meb jafnri 

kunnáttu og jÖfnu kappi, en fáeinir hittu göba jörb, og þeirra 

fræ iQekk af s, himninum hentuga tíma. En þeir, sem niörgum 

mÖnnum, og næstum allri veröldinni, hefir orbib starsýnt á um 

stundarsakir, þeir hafa horfib eins og abrir, og optast nær hafa 

verk þeirra ab litlum tíma libnum ab engu orbib, ab minnsta 

kosti sáu þeir sjaldan sjálfír ávexti erfibis síns; þeir voru, eins 

og abrlr, líkir blömi jurtarinnar; sölin rann upp meb brennandi 

hita, og jurtin skrælnabi, og blömib datt af, og hin fagra mynd, 

er á því var, skemmdist (Jak. 1, ll). Hinn stríbi straumiir 

lífsins rennur yfir manninn og allt hvab hann á, og grefur sig 

undir varba þann, er hann hugbi geyma skyldi nafn sitt um 

allar aldir; allur sá fögnubur, er mennirnir hafa sagt um í 

fyrndinni: komib, og^ sjáib hann, og lofib gæfu vora! honum hafa 

menn fyrir löngu gleymt; og öll sú hryggfe, er mennirnir hafa 

sagt um í fyrndinni: komib, og hryggizt meb, oss! hennj bafa 

menn fyrir löngu gleymt. 
♦ i 

En hvab satt sem þetta er, og hvab vel sem slíkar Imgsanir 

eru la^bar til ab lækka í oss drambsemi þá, er á svo aubvelt 

inngöngu í hjörtu vor, þá ber oss vel ab gæta þess, ab þær gjörí 

oss ekki hirbulausa um annara manna ha;:i. „Einn einstakur 

mabur, einn vesæll mabur“, hversu opt heyrum vjer ekki þessi 

orb sögb meb slíkri fyrirlitning, eins og litlu varbabi um eins 

manns líf eba dauba, heill eba öhamingju, hversu öttaleg geíur 

hún ekki orbib mörgum sinnum, þessi fyrirlitnlng á mönnuin, 
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þegar þeir, sem triíab er fyrir öbrum mönmim, hafa þá fyrir 

verkfæri til ah ná tilgangi sínum, þegar þeir umhugsunarlaust selja 

Jíf margra þúsunda og heill margra þúsunda, af drottnunargirni 

sinni eí)a hefndargirni, e&a Öbvum illum girndum, og álíta allt 

^annlegt kringum sig, eins og leiktafl, sem þeir megi fara meb 

eins og þeim rsdlui' vií) a& horfa. Og þeir, sem mest fyrirlíta 

^ennina kringum sig, eru optast úr þeirra flokki, sem mest líta á 

rangsnúinn hugur þeirra ímyndar sjer, a!b hinir aí)rir sjeu 

skapafeir þeirra vegna. En ert þú þá í rauninni meiri enn hinir? 

þú betri tegundar enn þeir? Gub Ijet allra mannanna 

kynþættr kvíslast út af einum ættstofni, um alla 

Ja-rbarkringluna (Post. 17, 26); hversu alvarlega er oss ekki 

®^gt þetta meíi þeirri rödd, sem vjer megum ekki dirfast a& fyrir- 

^fta; þab er Fabir allra er segir oss: þjer erub allir bræ&ur. 

Ab vísu byggir þessi eina kynkvfsl jörbina, abgreind eptir 

tÖndum, tungum, háttum og hegbun, lit og Öbru útliti; jeg sje 

''^ismuninn, sem tíb og tímar, himinbelti og margar abrar orsakir 

öafa til vegar komib, og forfe&ur þjúbanna, ef til vill, hafa verib 

, i*8eddir meb, af því Gub vildi, ab margbreytnin á hinu tilveranda 

sem mest; en jeg sje einnig líkingu, sem mismunurinn aldrei 

fær afmá&; í rauninni lítum vjer hií) sama mannlega andlit, þd 

^'^yndirnar sjeu- ólíkar, og heyrum hina sömu rödd, þú tungurnar 

ólíkar, ekki dýrslega rödd, heldur mannlega, sem lætur í Ijdsi 

^í’einilegar hugsanir, og skýrir frá tilfinningum, sem eru náskyldar 

tllfinningum sjálfra vor. Ab sÖnnu er öll sú þekking, er menn 

Ifingab til ern búnir ab afla sjer, únóg til ab sýna, hvernig hinir 

tvístrubu, og svo mjög úrættubu og villtu kynþættir manna hafi 

öreifzt út um löndin; en þar sem vjer höfum sögur af, sjáum vjer 

Þö, hvernig ættir þeirra koma saman — opt á * undarlegan hátt. 

getur nokkur í alvöru trúab því, ab mennirnir hafi sprottib eba 

I^omib upp úr jörbinni í ýmsum löndum, eba ab ýms dýrakyn hafi 

hjor og hvar smátt og smátt öblazt mannlega náttúru ? Getur 

^'okkur trúab því, aí) sjerhver þessara kynþátta hafi búib sjer til 

“^J^Ifur, tilsagnarlaust og án þess þeir hefbi afskipti hver af Öbrum, 

^^lt þab, er vjer hvarvetna verbuöi varir vib, ab líkt er meb þeim ? 
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Vjer vitum enga þjóí), sem ekki eigi sjer mál, til afe skýra meb 

því frá hugsunum sínum; en margar þjó?)ir yrbu þó afe vera til, 

sem værii ekki bunar ab bua sjer til mál, efþab væri ekki arfleifb, 

sem gengib hef&i mann frá manni, sem vel mátti breyta og sniía, 

en aldrei gleyma, ur því einu sinni var búib afe læra málib. Vjer 

vitum enga þjðb, sem ekki kveikir sjer eld til hiía og birtu, en 

ef sú þekking væri ekki ab erfbum fengin, þá mundu margar þjóðir 

eiga eptir aí) öblast hana. Vjer vitum margar og ýmislegar þjóbir, 

sem ailar færa guÖum sínum fórnir, jafnvel fribþægingar fórnir 

hvernig eigum vjer aí) ímynda oss, aí) þær hafi allar búib sjer til 

einmitt slíka guðsdýrkun af sjálfum sjer? Leifeumst ’ vjer ekki 

ósjálfráít á þá hugmynd, ab mannkynife hafi snemma á Öldum reisí 

ölturii handa gubiegri veru, og kennt börnum sínum ab bera fram 

á þau ósaknæmar fórnir, og er sú gubsdýrkun barnalegum mönnum 

einkar eblileg, en síban hafi spillingin gjört þennan gubrækilega sih 

andstyggilegan ? 0! hvert sem vjer lítum, og því betur sem vjer 

rannsökum, þess aubsærra verður þab, ab rótin er ein, sem allur 

stofninn hefir af sprottife, og kvíslast svo í hinar mörgu .greinar; 

ab allir kynþættir mannanna hafa kvíslazt út af einum ættstofni 

um alla jarbarkringluna. Mannkynií) er ekki mörg kynferbi, óg 

ólíks uppruna, ætlub til ab herja hvert á annab og eyfea hvert öbru, 

heldur er þaÓ aÓ eins einn líkami meíi mörgum limum, sem hver 

á ab hjálpa öbrum og þjóna. MannkyniÓ er ekki margir ættstofnar, 

og sumum þeirra ætlaÓ Ijós og frelsi og yfirdrottnun, en hinum 

fávizka og ánaub; en hversu ýmislega ástatt sem orbií) er fyrir 

þjóbunum, og hversu langan veg sem sumar þeirra eiga eptir, ábur 

þær nái aptur rjettu mannebli, þá mega og eiga þær allar aí) ganga 

þann veg, og sjerhverjum skynsemigæddum jarbarbúa er ætlub 

þekking og andleg gæbi, eins og honum eru ætluí) rjettindi og 

lögleg eign stundlegra hluta. Hvaba mabur sem mætir þjer, og 

sýnist þjer hann ókunnuglegur í hegÓun, og skilur þú ekki þá 

tungu, er hann mælir, og biÓur hann þig Ijetta hörmum sínum og 

hjálpa sjer, þá er þafe ekki vandalaus mabur, heldur bróbir þinn, 

og þú átt eptir mætti afe hjálpa honum og libsinna, eins og þf* 

vilt ab þjer sje gjört, þegar þú leitar annara mamia. 
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En þó mjer sje bæbi Ijúft og skylt, afe hjálpa einstökum 

öiÖnnum, sem þurfa abstofcar minnar vfö; þú ab eintöm vitneskjan 

tim annars manns bágindi geti komife mjer til aí) kenna í brjústi 

tim hann, þútt vandalaus sje; þá get jeg samt ekki borib á múti 

því, ab til eru margar þúsundir manna umhverfis mig, sem jeg 

hirbi líti?) um, hvort vel líöur eba illa; þeir lífea fram hjá mjer 

nsestum eins og skuggar, þeir hverfa, og jeg spyr ekki afe þeim. 

Ekki afe eins vantar mína hönd raátt til afe hjálpa, heldur vantar 

og hjarta mitt vifekvæmni; jeg reyni til ab auka hana, en þab verba 

þ(5 ab eins fáir af Qöldanum er hún nær til. þannig hirba fiestir 

^enn lítib hver um annan, og margir bera byrbi sína, og berjast 

baráttu sinni, og andvarpa sfóasta sinni, nærri því án þess nokkur 

gefi gætur því. Hversu mikilvæg, hversu huggunarfull eru því 

þessi orb, sem hljúma hjer ab ofan: Selja menn ekki fimm titlinga 

fyrir tvo smápeninga, og þú gleymir Guf) engum þeirra (Lúk. 12, 6). 

þessi orb eru ekki komin frá oss, heldur frá honum, sem Gu?) 

helgabi og sendi í heiminn til ab opinbera Gub; þab er frá h o n u m, 

einnig hefir sagt: þjer erub meira verfeir, enn margir titlingar. 

ab jeg gæti lýst þeirri tilfinning, sem gagntekur hjarta mitt, 

þegar jeg reyni til ab ímynda mjer allan grúa mannanna, bæbi þá, 

nú byggja hana, og þá, sem áöur hafa byggt hana, og hnígib 

®íban íil moldar, en lei&i þeirra eru fyrir löngu horfin, og nöfn 

þGÍrra hafa úminnisöldur fyrir lÖngu í burt borib; þegar hugur 

*^mn truflast af hinni úgurlegu mergb, en jeg segi vib sjálfan mig: 

®*iguin af þeim hefir Gub gleyrat. þessi orb gjöra menn- 

ma svo mikils verba í augum mjer; þú jeg megni ekki ab taka 

þátt í kjörum allra þeirra, má jeg samt ekki fyrirlíta neinn af 

þeim, ekki hinn Iftilmútlegasta. þessi orb gjöra og, sjálfan mig 

^okkurs verban í tölu annara manna; þú mjer sýnist sjálfur jeg 

lítilmútlegur, þú mjer sýnist stundum sjálfur jeg og allt mitt 

^tbaefi svo einskisvert: ú! þá er samt eitt auga til, sem ekki hle^'^pur 

yfir mig, sem gáir ab mjer raitt í grúanum, sem sjer mig þegar 

abhefst gott, og þegar jeg abhefst illt; þú mjer finnist jeg vera 

^'nniana og yfirgefinn, og allir hafi gleymt mjer, og enginn sje til. 



150 Maí)urinn. 

sem jeg geti leitab til, og hallaÖ aí) þreyttu höffei mínu, ö! þá 

hefir Guí) samt ekki gleymt mjer. 

„þjer erub meira verfeir enn margir titlingar^. Vjer eignum 

oss ekki sjálíir af stærilæti tign þessa, en sá sem skapabi jörfcina 

g j ö r í) i líka m a n n i n n a b h e r r a j a r ?) a r i n n a r. Dýrin gaf 

Giií) oss á vald, þau eiga öli afe þjöna oss, og þola yfirráb vor, 

bæíii villudýrin á eybimörkum og síörhvelin í hafinu, og fuglar 

himinsins, og hver ormur sem skríbur á jörbunni (1. Mös. 1 , 28). 

Vjer megum ekki dirfasí, ab hafa yfirráfe vor til ab kvelja dýrin; 

Fabir allra elur einnig önn fyrir þeim, og þegar hann setti hvíld- 

ardaginn, mundi hann líka eptir dýrunum, sem þjöna oss, og vildi 

veita þeim hvíld. En sje líf einhvers þeirra oss til skaba, en 

daubi þess oss til ábata, þá mun enginn heimta blö?) þess af oss. 

Aptur á möt er ritaí); „Hver sem úthellir annars raanns blöÖi, hans 

blöbi skal verba úthellt af mönnuni, því Gub gjörbi manninn 

eptir sinni mynd“ (i. Mös. 9, b). þessi orb, sera öll heilög 

ritning bobar: „Guí) skapabi manninn eptlr sinni mynd“ (1. Mös, 

1, 27), þau gefa manninum þá hina miklu tign hans. f>ö jeg sje 

kallabur jarbarinnar sonur, þá er jeg þö einnig af ætt Gubs (Post. 

17, 28); Drottinn jarbarinnar og Skapari hennar hefir þö sett mynd 

sína á manninn, og gefib manninum yfirráfe yfir jörbunni, og gefií) 

honum þær náttúrur, sem þar til þurfíu. 

Ab sönnu er í raunimú valdib í sálunni, eu hún gæti engu til 

leibar komib í veröldinni, ef líkaminn væri ekki gjörbur til 

ab sýna hvab í sálunni býr, og tii ab vera verkfæri 

hennar. Augu vor lukust upp til a?) sjá hlutina umhverfis oss; 

þeim var ekki snúib nibur til jarbar, eins og augum dýranna, heldur 

gengur mafeurinn upprjettur og lítur yfir yfirborb jarfear, og rennir 

augum frá jörfe til himins. Augab er^spegill, er dýrb himins og 

jar&ar speglar sig í, einnig kemur í þvi hinn innri heimur í Ijös, 

þah breytir útliti sínu eptir huldustu tilfinningum hjarta þíns, og 

hugrenningar þínar les jeg í augum þínmn. Og uppsprettu táranna 

setti Gub í auga þitt, ekki til þess ab þau streymi beisklega, sjálfum 

þjer til öprýbis og ölvuni til kvalar, heldur til þess, ah tárin i 

auga þínu fegri glebi þína, og raýki hryggb þína; og varirnar laga^í 
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Crufe til glefei, og ástar, og blíbubrosa. Samt er þafc ekki andlits- 

svipurinn einn, og bros varanna og tár augnanna, er sýna hvab 

Kieb þjer býr, því fram af vÖrunum kemur einnig hin skiljanlega 

i'ödd, sem opinberar hugrenningar sálariunar, skýrir frá glebi þinni 

og hiyggb, og bobar vilja þinn, Og eyra mitt heyrir ekki röddina 

^ sama hátt og eyra dýrsins, sem ekki heyrir annaí) enn óljosan 

Wjóm, heldur vevb jeg var vife hina minnstu breyting raddar þinnar; 

og Gub hefir gjört mannseyrab svo næmt, ab þaí) getur metib 

Oiismun og gildi raddaima, og heyrí hinn sæla samhljóni margra 

i^adda hljóbfæralistarinnar og náttúrunnar. Enn er og hin myndandi 

otannshönd, og má hana telja haglegasta líkamasmíbi Gubs; því 

þogar vjer skobum náttúruna eina saman, sÖknum.vjer ætíb mann- 

^ogi’a handaverka. Jafnvel aldingarbinn Eden átti maburinn ab 

^sekta og verja, hvab fagur sein hann var, og hvab góbir sem 

^vextir hans voru (1. Mós. 2, ÍJ). Ef þú skobar þab, er menn 

^alla óbyggbir, ógurleg fjöll og hátignarleg, dynjandi fossa og þykka* 

®^óga.; þar sem eikurnar meb óteljandi greinum flækjast hver í 

^^í'a, en dýrahjarbirnar brjótast í gegnurn þá, og fuglagrúinn verpir 

^ oikunum: þá saknar þú ætíí) einhvers, þangab til þú sjer nokkurn 

^ott mannlegrar starfsemi, annabhvort hús, er mennirnir hafi byggt 

^JOr til skjóls móti óvebrum, eba smíbi, er mennirnir haíi þröngvab 

^ob hinum stranga straumi, til aí) flýía fyrir verkura þeirra, og 

fil ab bera byrbir þeirra, eba braut, er mennirnir hafi gjört í gegnum 

^úna þykku skóga, eba grafir, sem þeir hafi grafib nibur í fylgskni 

Qallanna — þangab til þú finnur eitthvab, er ber vitni þess, aÖ 

hafi maburinn unnlb eptir ákvörbun sinni, þar hafi jörbin þjónab 
herra sinum. Og allt þetta er einungis af því koraib, ab Gub setti 

Öll hin haglegu libamót á mannshöndina. 

Hversu fagur og hátignarlegur er líkami mannsins í blóma 

®>numí En þessi hinn sami líkaini bindur einnig manninn vib 

JÖrbina, og gjörir hann jarbneskum áhrifum undirorpinn. þú þarfnasí 

konar jarbneskra naubsynja; þarfirnar vekja krapta þína og 

®^yikja þáj þu þröngvar jörbinni til ab bæta úr þeim, og verbur 

því fegnari bótinni, er þú hlauzt ab erfiba, og hafa sjálfur fyrir ab 

^ henni. þar á ofan eru til kraptar, sem eru sterkari enn kraptar 

I 
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líkamans, og ekki a!b eins fella hann á endanum og leysa hann í 

sunduTj heldur raska löngu áöur djri hans, og þegar á unga aldri 

tálma honum í ab ná slíkri fegurí) og aíli, er honum var ætlab, en 

síban banna þeir honum optsinnis ab vinna. þú leitar þjer lækn- 

inga, og finnur þær á stundum, en mörg eru meinin, sem engin 

mannleg kunnátta getur grætt. Hversu opt sjáum vjer ekki, aí) 

blömií) skemmist ábur enn þab lýkst upp! sjáum augu, sem ekki 

sjá, eyru, sein ekki heyra, og tungu, sem ekki talar skilmerkilega 

— var þá allt þetta skapab til einskis? nábi Skaparinn þar ekki 

tilgangi sínum? Hyer máttur, er honum er aptraíi, bendir til frelsis, 

og allir fjÖtrar mannanna benda til lausnar. Ef þú skobar mann- 

inn í því ástandi, er vjer nú verbum ab kalla eblilegt ástand hans, 

þá sjerbu ekki annafe enn nokkurs konar leifar, skemrada raynd, 

íjötraíian höfbingja. En þetta ástand, sem nú er mannihum eblilegt, 

er honum þú í rauninni ekki eÖlilegt; í því er haggaí) upprunalegu 

. ebli hans, og þafe getur ekki verib æbsta ákvörbun mannsins ab 

sitja í slíkura íjötrum, Hver tálmun og hver mæba á jörfeunni 

kveikir í oss grun um, ab Drottinn muni senda oss Frelsara, til at 

boba herteknum lausn, blindum, at þeir fái sjúnina aptur, og þjábum 

frelsi (Lúk. 4, 18). 

En þab sem í hjÖrtum allra armæddra manna er grunur, þab 

er í hjörtura kristinna manna stöbug trúþeir vita ab sá hefir 

verib í veröldinni, sem leysir alla fjötra af þeim, er á hann trúa, 

og á síban mun gefa þeim fullt frclsi, fyrst andlegt, en síban og 

hib líkamlega frelsib. Einnig í þessu tilliti eru kraptaverk Krists 

mjög merkileg, því þau sýna öll mátt hans og vilja til ab frelsa. 

þegar þeir forbum fóru til hans meb heyrnarlausan mann og raál- 

haltan, þá snerti hann manninn og sagbi: opna þig! og jafnskjótt 

opnubust hlustir hans, og hapt tungu hans losnabi, og hann talabi 

skýrt (Mark. 7, 32). þetta var, og átti ab vera, gúbverk vib 

einstakan inann; Drottinn Ijet sjer annt um hinn öfarsæla mann; 

þú hann væri lítilmötlegur, var hann þö einn af bræbrum hans; en 

kraptaverk þetta var líka bending frá þeim, er á síban mun leysa 

alla íjötraba limi. Vib sjerhvert blindab auga, og sjerhvert lokab 

eyra, og sjerhverja fjötraba tungu mun á sfóan hljóma Ephp/iútaf 
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(opna þigl), því líkami mannsins raun einnig dýrblegur verba, og 

sjerhver mannleg mynd oblast til fullnustu þá dýrh, er henni var 

œtlufc. A?) vísu getur ekki hold og bló^ öblazt guhsríki, nje híb 

*3au?)lega ddaufeleikann (t. Kor. 15, 50). þd tnium vjer upprisu 

lílíamans, og væntum Lausnarans, Drottins vors, Jesú^ Krists, er 

wiun ummynda niburlægingar líkami vora og gjÖra þá líka dýrbar 

líkama sínum, meb hinum sama krapti, er hann leggur alla hluti 

undir sig raeö (Fil. 3, 20. 21). 

MAÐURINN. 

Síbari hugleibingin. 

þab er harla margt, er vjer höfum um ab bibja — heilsa og 
fribur og frjófsemi' og gæfa; vjer vitnm ekki, hvernig oss ber afe 

^i^ja um neitt af þessu; vjer segjum: ef verba má, þá komi þab, 

vjer köllum blessun, þá líbi frá oss hinn beiski kaleikur; en 

^setum þessu vib: verbi samt ekki vor vilji, heldur þinn, hinineski 

^abir! Ó! ab vjer sæum, ab til er annab æbra og mikilvægara ab 

^*^ja um, enn allt saman þetta, Já, látum oss segja þab hátt og 

Ajarflega og finna til þess í hjarta voru: ab til er þab, sem belra 

enn ríkulegustu gjafir jarbarinnar og stundlegur fribur og frelsun 

^’^amans af skorti, sjúkdúmi, dauba; en þab er frelsun sálarinnar. 

hana skulum vjer fyrst bibja og um fram alla hluti; þar 

bibjum vjer án hikunar og efa, og mun Gub veita oss áheyrn, ef 

bibjum meb trúnabartrausíi. 

nþú vor ytri mabur spillist, enburnýjast sarat vor innri mabur 

^ag frá degi“ (2. Kor. 4, 16). Sannlega var 'sá mabur sæll, er 

þessi orb ritabi. Ab vísu kallabi heimurinn hann ekki sælan, og 
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skÖinmu framar hefir Páil sjálfur sagzt vera þjakabur í öllu ofsöttur, 

berandi deybingu desú á líkamaiium; en meí) öllu því, sem hann 

hafbi reynt hryggilegt í verÖldinni, hafbi hann reynt þab, sem er 

glebilegast af öllu: ab í oss býr nokkub þab, er sjálfrátt er fyrir 

hinu ytra, og getur endurnýjazt, eflzt, aukizt, meban hib ytra eyfeist. 

Mannlegur lílcami er dásanilegur, vjer hljötum afe finna í oss 

nokkurs konar lotningu, þegar vjer sjáum krapt lians og fegurb, 

því Gub hefir einuig sett merki sitt á liann. En fyrir þenna líkaina 

erum vjer þö bendlabir vib jörbina, og henni hábir; líkaminn breytist 

og hrörnar, eptir óbreytanlegu lögmáli, jafnvel án vorra valda. 

En til er og annab í oss, sem einnig getur breyzt og spillzt, þó 

ekki sje eptir hinu sama lögmáli; þab getur spillzt, þó líkamanuin 

líbi vel, enda getur þab og endurnýjazt, ]}ó ab líkamanum líbi illa. 

þegar vjer því snúum huganum til sjálfra vor, þá megum vjer 

ekki nema stabar vib hinn ytra mann, heldur skulum vjer prófa 

ab komast inn ab hinum innra manni, og horfa nibur í djúp 

s á 1 a r i n n a r. 

I djúp sálarinnar, segi jeg, því ab vísu er sálin djúp og 

órannsakanleg ; náttúran í kringum oss er ekki ein sainan marga 

vega leyndardómsfull — því maburinn skilur ekki náttúru sjáifs 

sín, og ebli hans ber upp fyrir honum marga þá rábgátu,- er liann 

fær aldreigi úr leyst hjer á jörbu. En eins og vjer heyrum glöggt 

þyt vindanna, þótt vjer höfum ekki rannsakab híbýli þeirra, og 

vitum ekki, hvaban þeir koini og hvert þeir fari: eins verbum vjer 

og varir vib hin styrku öfl sáiarinnar, þótt oss sje ókunnugt, ineb 

hverjum hætti hún er fram ,runnin af hinni myrku uppsprettu 

sinni. 

Skilningarvitin, til ab vcrba var vib hiutina, sem manninum 

bera fyrir augu og eyru, hver eptir annan — þau hefir hann ekki 

fram yfir dýrin. Ab sönnu grípur hann í huga sinn rjettari myndir 

hiutanna, heldur enn dýrin, ab Öllu saman lögbu, en þó helir margt 

dýr hvassari skilningarvit enn maburinn. Eins hafa dýrin nokkurSj 

konar minni, svo ab hundurinn þekkir húsbónda sinn , og fuglinn 

hreibur sitt, og ílest dýr ab minnsta kosti þekkja aptur næsta dag 

þab, sem þau hafa sjeb daginn ábur; en hvab er þetta samt í 
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samanburbi vib aubæfi minnisins í mannlegri sálu? því sálin 

Gr ekki eins og alda sjáfarins, þar sem hver stafur hverfur jafn- 

skjott og hann er á Ölduna ristur; þyí þá yrbi engiim fróbleikur 

i^uminn, og engu mannlegu lífi lifaí). Guí) gaf sálu mannsins afl 

fil ab halda föstum hugmyndum þeim, er þar vakna, og geyma 

þær þar, er ekkert líkamlegt ofríki fær þeim í buríu náb ; þab sem 

þjer er utan sálar, þab er ekki í þínu valdi, svo þjer sje óhætt 

segja; þessu skal jeg halda svo fast, ab enginn slíti þab frá 

i^jer; en þah sem þu varbveiíir í sálu þinni, þab er í þínu valdi, 

þá heldur minningunHi, þó ab sjálfur hluturinn sje fyrir löngu 

lifeinn frá augum þjer, og af minningaforbanum, er þu hefir saman 

áregib, heimtir þú ýmist fram fornt efea nýtt, eptir því sem þú 

þab er sjálfsagt, afe hinar fornu jninningar fjarlægjast sálina 

srnátt og smátt, og ab einhver þoka smábreibist út yfir þær, eins 

og yfir land, sem er ab hverfa, svo ab vjer margopt verSum ab 

leita ab því, er vjer hÖfum fólgib í sálunni, og finnum þab ekki 

heldur; en opt finnum vjer samt um síbir, þab er vjer leitóum 

^^5 svo ab þab hefir ekki verií) horfib, en verib í sálunni, þó hún 

^Söti ekki komib því fyrir sig uni stundarsakir. Hversu dásamlega 

renna opt fornar minningar upp af djúpi því, ev þær hafa Íanga 

hríb í dulizt! hVersu vakandi verbur opt fyrir gamalmenninu þab, 

sein hann sá í æskul því þegar hií) nálæga dofnar, þá vaknar hi?) 

tunlibna úr dáinu. Og oss mundi vera óhætt afe segja, aí) þab sera 

ú annab borb er skrifab í sáliiia fullskýrt, þab verbur þar um aldur 

og æíi. Ab sönnu geta komib döpur elliár, þá er hib umlibna og 

hib nálæga sveipar sig myrkri, svo hugurinn megnar ekki ab heimta 

oeitt fram af aubæfum sínurn. En þannig fer oss hvert kvöld; 

meban ab blundurinn er ab breiba á oss skuggablæju sína, hjúpast 

öll aubæíi sálarinnar smátt og smátt dymmri þoku, nema þær 

úglöggar myndir, er vakna upp í draumunum. En á morgnana, 

þegar vjer slítum oss úr fabmlagi svefnsins, þá hefir sálin engu 

fýnt, allar hugmyndir verba henni jafnskýrar og ábur, og þab ber 

á stundum, ab mÖnnum hugsast í svefni þab, sem þeir mundu 

okki ábur enn þeir spfnubu, er hugurinn var daufur og tvístrabur 

ttf háfaba dagsins. Eins inun fara eptir kvöld þessa lífs, þegar 
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hinn síbasti blundur svæfir Öfl sálarinnar, hvert eptir annab, en 

slÖkkur ekki neitt af þeim, afe þá mun Ijðma endurnýjandi morgun; 

þá vaknar sálin ab nýju, og hefir þá engu týnt af öllu því, er hún 

hafbi fullaflab hjer á jörbu, og folgib var í því djúpi, er ellin og 

daubinn fá ekki ab komizt. 

Auk þess sem maburinn getur munab þab, sem hann hefir 

ábur þekkt eba ritafe, getur hann og, meb háleitri og ágætri abstob 

ímyndunaraflsins, lifab upp aptur þab sem hann hefir lifab. 

Víst veit jeg, hversu skabsamur eldur getur orbiÖ af krapti þessum, 

þegar hann gjÖrir sig ab þræli holdlegra fýftia, eba þegar honum 

er ekki stjúrnaí), og hann brýzt út yfir takrnörk hins tilveranda, 

til þess ab svala sjer á draumum og vitfirrast æ því meir, og þegar 

hann lætur mönnum leibast hib nálæga, þar sem þéir hafa þo 

hvern dag og hverja stund skylduverk ab vinna. En mundi jeg 

ekki kannast vib upphaflegt ágæti sjerhverrar gáfu, er Gub hefir 

sálunni veitta — mundi jeg ekki lofa þann krapt, er sálin gæti 

alls engar nytjar haft, hvorki hins umlibna, nje hins nálæga, nje 

hins úkomna, ef hann vantabi ? því hvaba líf og hvaba not er í 

hinu nálæga, þegar þab ber oss fyrir augu bert og dauft og á 

stangli, en ekki í einu lagi og í fullu sambandi hvab vib annab? 

Hvab er í þab varib, ab muna nöfn og tölur og stabi, þegar þab 

sem nafninu er nefnt, og tölunni er talib, verbur ekki vakandi fyrir 

oss? þab er ímyndunaraflinu ab þakkaj ab libin æfi er sera úliÖin, 

og ab gömlum mönnum eru enn Ijúsar í hnga æskuvonir þeirra og 

framkvæmdir fullorbinsáranna. þab er ímyndunaraflinu ab þakka, 

ab vjer eigum enn fjarlæga ástvini vora, sem eru hinu megin hafs 

og hárra fjalla, eba byrgbir í gröfunum. þab er ímyndunaiaflinu 

ab þakka, ab vjer getum enn vitjab hinna ágætu manna, er uppi 

voru í fornöld, og ab þaÖ er enn eins og hvert ágætisverk, er í 

fyrndinni var unnií), fari fram fyrir augum oss. Kristinn maburl 

þab er ímyndunaraflinu ab þakka, ab þú getur enn vitjab þeirra 

staba, er Drottinn þinn hefir dvalizt á; aÖ þú ekki ab eins veizt, ab 

einu sinni hefir verib mikill spámaÖur, sá er menn kalla Krist, 

heldur heyrir þú lofsöng englanna, eins og hjarbsveinarnir í Betle- 

hem; þú sjerb í jöíunni sveininn, sem á ab verba mikill og heita 
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Sonur hins hæsta; þú ver&ur Ðrottni þínum samfer?)a ýmist í 

f(5lksþyrpingarnar, ebur í einveru á fjöll og eyfeimerkur; þií fylgir 

^onum á píslargöngu hans og setzt undir krossinn, og heyrir þau 

^ln háleitu orí), er hann mælti í andláti sínu; þú gengur því næst 

Id grafarinnar, er hann var í lag^ur, og sjerb gröfina upp Ijúkast, 

og hinn framlibna meí)al hinna lifendu, og heyrir hann enn þýha 

i'itningarnar, allt þar til er ský himinsins nemur hann á burt, og 

hann snýr aptur þangab, sem hann kom. 

En allur þessi au&ur, sem gripinn er af skilningarvitunum, 

varbveittur af minninii, og eins og dreginn upp af ímyndunaraflinu 

og sýndur sálunni í mörgum myndum og ýmislegum — allt þetta, 

jeg, er undir yfirrábum vitsins, þess hins sama vits, sem 

f®er hlutunum allt annaí) skipulag, enn þab er þeir sýna sig í af 

®jálfsdábum, og skipar líkum hlutum saman í huganum, hversu 

i^ogt sem á milli þeirra er annarsta&ar, og abgreinir úlíka hluti, 

^versu skaramt sem á milli þeirra er þar sem þeir standa, og 

leitar þannig ab öbru sambandi hlutanna enn því, er vjer sjáum 

Dieb augunum og finnum meb böndunum. Ðýrib gengur mebal 

^lnna líkamlegu hluta, og velur úr þeim eins og maburinn, en 

^elur þab eitt, sem er skilningarvitunum þægilegt, og aí) því búnu, 

hirbir dýrib ekki um meira, því þá er líkamanum fullnægt. En 

Ondir eins og maburinn er kominn upp fyrir dýrib, hlítir hann 

®hki þessari fullnægju, heldur leitar hann ab sjá í gegnum yfirborí) 

hlutanna, og skilja ebli þeirra, og vill ekki ab eins abgreina hib 

^ihkunnanlega frá hinu úvibkunnanlega, heldur hib sanna frá hinu 

ranga, því sálin, öblast ekki hvíld nema í einni saman þekkingu 

sannleikans. 

Eins og auganu leibist ekki ab sjá, eins leibist ekki vitinu ab 

''annsaka, þaþ vill skilja hib hulda ekki síbur enn hib opinbera, 

þab vill þekkja þau lög, er stjorna hræringum allra hluta, þab vill 

Sagnskoba himnana og öll undirdjúp, ab því leyti sern þab getur. 

á þessu háa flugi heyrir mafeurinn undariegar raddir og leynd- 

ardúmsfullar, er svo mæla: þá hluti, er sjást, fœr enginn skilib, 

atan af þeim hlutura, er ekki sjást. Og þegar hann gengur á 

^addirnar, og snýr huganum úr hinum líkamlega heimi inn í hinn 
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andlega, þá er honum þab ekki einhlítt aS álykta af viti sínu, 

heldur kemur hib háleita og dsýnilega beint í mdti honum, og 
hann öblast um þab hina sömu, efea þd enn fremur langt um 

innilegi’i og helgari sannfæring, enn um líkamlega hluti. þessa 

gáfu, þenna skilning, er skynjar hib dsýnilega, gublega, eilífaj 
köllum vjer skynsemi. þafe er hun, er vjer höfum fram yhr 

dýrin; því nokkurs konar vit verbum vjer og aí) eigna hinum 

skynlausu dývum, þab er vit í vef ormsins og í vinnu hunangs- 

flugunnar; þeíta vit tilheyrir ab sönnu ekki dýrinu sjálfu, þab upp- 
hugsar ekki neitt af sjálfsdábum og breytir ekki tilj en vinnur alla 

hluti eins og frá npphafi veraldar; en þd kemur mikib vit fram í 

dýrinu, og vinnur þab sem dýrií) vinnur. En skynsemin er gefin 
manninum einum, og ef hiín heyr&i ekki og sæi, þá kæmi fyrir 

ekki hljdmur hinna andlegu radda — þá kæmi þab fyrir ekki, ab 
Gub opinberabi dýrb sína í hinum sýnilega heimi — þá kæmi þab 
fyrir ekki, aS oss er bobab Krists fagnabareyrindi; því allt er þetta 
einungis ætlab hinum skynsömu verum. 

Samvizkan er hin innsta mebvitund vor um sjálfa oss og 

hinn æfera heim, og er sameinuí) skynseniinni. í samvizku vorri 

vitum vjer um sjálfa oss, ekki einungis aS vjer erum, heldur og, 
hvernig vjer erum; hiln sjer yfir hvorttveggja — hií) umlibna og 

hib nálæga; hiin þekkir verk mín Öll, hiin veit einnig af leynilegum 
rábum mínum, og tilgangi mínum, og af hverju því, er kom mjer 
til ab áforma eitthvab, og stjdrnabi hegfeun minni. þar ab auk 

dæmir samvizkan um verk og hugreúningar og gebslag, og þab 
nemur hiin ekki af skilningarvitunum, nje heldur af heiminum : jeg 
kalla ekki neitt gott, þd þab fullnægi holdlegum fýsnum, eba þd 

heimurinn hæli því; þab er til í mjer sá ddmur, er optlega hefir 

stabib í mdt áköfustu fýsnum holdsins, og opt hefir dirfzt ab fyrir- 
líta heimsins ddm, og fundib um leib, ab hann tdk þab ekki upp 
hjá sjálfum sjer, nje heldur gjörbi þab af einþykkni og þrái. því 

mjer hefir aldrei verib eins dsjálfrátt um ddmana, og þegar jeg 
hefi alls ekki hirt um hvab heimurinn segbi: jeg hefi ekki getab 

dæmt öbru vísi enn jeg hefi gjört; jeg hefi optlega áfellt sjálfan 
mig, fyrirdæmt verk mín og girndir mínar, og gjört lítib ur því 
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hrdsi, er jeg haffei þegib af heiminiim. Á því er auí)sjeí), ah sam- 

''^izka mín finnur í sjer þab lögmál, er jeg hefi ekki sett, og enginn 

niabur annar, heldur hefir Guí), Skapari hjartna vorra, skrifaí) þaí) 

þau, eins og á hin heilögu spjöld á Síonsfjalli — þab lögmál, 

þiggui* krapt sinn af raebvitundinni um Gub, er setti þaí), þafe 

því allt eitt ddmur Guí)s og samvizkunnar, þegar hun er vak- 

andi og dspillt; og hvert sinn er hun dæmir mig sýknan eí)a 

^fellir mig, þá er þaí!) eins og hljdb hins mikla Iiífeurs, er hljdma 

^un yfir öll ríki veraldarinnar, yfir alla dýrfe og alla eymd, yfir 

lifendur og dauba 

En hversu dsjálfrátt sem mjer er aí) kannast vi?) skyldu mína, 

þu finn jeg þd einnig í mjer frjálsan vilja, sem getur láti^ 

ijugast, og þd meb frjálsræbi, enda brotizt undan annarlegum yfir- 

í’ábunij og hlýtt Öbru lögmáli, enn því, er jeg finn aí) jeg á a?) 

h*ýÍ5a. þd ab vit mitt, þegar jeg hugsa um þetta, geti flækt sig í 

Uiargs konar vandrœbi, finn jeg þd, ab jeg áforma sjálfur, og finn 

þab nxeí) svo fullri sannfæringu, ab svo framarlega jeg hafnabi 

f'Gnui, þá hlyti jeg ab afneita öllu því, er mjer finnst vera áreib- 

anlegast. Jeg þarf ámihninga og vihvarana Gnts og manna; jeg 

þarf, ah jeg sje á marga vega borinn, leiddur og tiptafeur, jeg þarf 

'^^rud gufelegrar forsjdnar í hinu ytra, svo a?) jeg verbi ekki leiddur 

^ freistni, bg hjálp Gu^sanda í hinu innra, svo ab áform mín 

skeiki ekki nje fyrir farist: en samt er nokku?) þab til í mjer, sem 

inín eign og engis annars. þd ab einhver elskabi raig svo mjög, 

hann vildi selja fram aleigu sína fyrir mína skuld, ebur láta 

^renna sig lifanda, þá gæti hann samt ekki gengib í minn stabj 

áformab þab, er jeg einn get áformaí), og meira ab segja: 

^luigettib sjálft hefir ávallt látib mig sjálfrában allt í frá þeirri 

^lundu, er Gub skdp mig í sinni mynd, og leysti mig af valdi 

osjálfræ^isins. þegar jeg frem hií) illa, þá get jeg a?i sönnu safnab 

^^jer afbötunum — þá get jeg reynt ab eigna verkib einhverri 

nrsök fyrM- utan mig; en eigi ab síí)ur veit jeg í hjarta mínu, og , 

l)ver mabur veit þab meb mjer, ab jeg hefi afbrotib; þaí) var 

*^jálfur jeg, er áformabi — mjer var þaí) ekki dsjálfrátt. þegar 

J^S Yil hib gdba meb föstum og einlægum vilja, þá finn jeg þab 
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vera til í mjer, er jeg get sett til mótstöííu vib gjörvalla veröldina; 

rænií) mig gözi mínuj fjötrife hendur mínar og fætur, pínih líkama 

minn, ofsækib mig allt ah grafarbakkanum, þar sem hverri ofsókn 

er lokih — og vilji minn verhur þó frjáls. 

Jeg vil nú ekki reyna aí) telja hinar mörgu fýsnir, girndir og 

tilfinningar í oss, er ekki eru sprottnar af holdlegri náttúru vorri. 

En allt þah saman lagt er hinn innri mabur, sá er ab sönnu 

er sameinabur hinum ytra, en þó ekki hinn sami. Nei! 

þab af veru minni, sem hungrar og þyrstir, og kaliar aubæfi jarb- 

arinnar sín gæbi, og felur sig í fabmlagi svefnsins, þegar þab er 

satt af jarbneskri nautn, eba þreytt af jarbneskri mæbu — þab er 

ekki sama og hitt, er svo opt vekur líkamann af svefni hans, 

og svo opt stendur í mút girndum hans, og sækist eptir sannleika 

og rjettlæti,. og elskar Gub og menn, og mænir til gubsríkis. þab 

er jeg kalla mig, og ætíb er hib sama í öllum breytingum lífsins, 

í Öllum vexti þess og allri hnignun — þab er ekki allt eitt og 

líkaminn, er partar hans skiptast til án afláts, svo þegar stundir 

líba verbur varla neitt eptir af hinu jarbneska efni, er nú er saman 

komib í honum. þessi líkami, sem hefir* hvern partinn utan vib 

annan, og fyllir rúm, og verbur mældur afe stærí), er ekki sama 

og þab í mjer, sera er þess eblis, ab engin hugmynd um líkamlega 

stærb getur þar vib átt; hann er ekki sama, og hugsanir þær og 

tilfinningar, eba mebvitund sú, er aldrei verbur mæld á líkan iiáít, 

og hæb eba breidd jarbneskra hluta. Vegna ])ess líkaminn er 

settur saman úr þessum pörtum, þess vegna bíta hann vopn, og 

jarbneskir kraptar geta leyst hann í sundur, svo hann verbi ab 

dupti, eins og hann ábur var. En hvar er þgb vopn, ab gangi 

inn í sálina ? hvar er sá kraptur, aS sundiir fái leyst þ a b, er 

jeg kalla „mig sjálfan“ ? Er þab af moldu, svo þafe geti ab moldu 

orbib ? Er þab af lopti, svo þab geti ab lopti orfeií) ? — Óttist 

ekki þá, er líkamann deyba, en geta ekki líílátib sálina (Matth. 

10, 28). 
Og þessi hiim omeibaniegi, ódaublegi andi mannsins, þessi sálj 

sem komin er af hinu háleita og eilífa, og sköpub er af Gubi eptir 

mynd sjálfs hans, getur þú spillzt, og spillist einmitt af samvist 
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sinni viÖ hinn jarbneska líkama. Hann var gefinn sálunni til verk- 

og til þess ab þjóna henni og hlýba; en þó aÖ sálin sje 

^íjáls, þá getur hdn gjört sig-ab ambátt líkamans, og gjört þá 

hluti sjer ab gufeum, sem ekki eru annab enn líkamleg gæí)i, og af 

þeirri afguíiadýrkun slokkna eí)ur aflagast öfl sálarinnar meir og 

þá láta þau af völdunum, og verba töm verkfæri þess sem 

illt er og ðvirbulegt. Og holdife ber sigur af andanum, ekki ab 

eins þegar menn drýgja vibbjöbslega lesti, ofát og ofdrykkju, laus- 

iæti og illlifnab; því þegar þu, maburl metur mest af öllu aíibú& 

hsegindi líkamans, þá týnir sálin tign sinni og spillist af kveif- 

^rskap; og þegar þú leitar áhyggjusamlega ab hverri tilfinning í 

iíkamanum — þegar þú hefir allan hugann á ab verja og var&- 

'^6ita þenna hinn ytra mann — þegar þú gjÖrir hib innra, æ&ra 

ágætara í þjer, honum svo háb, ab hvab lítib sem a& líkaman- 

gengur, kallar þú sálunni ðskylt aí) reyna á sig e&ur veita 

«iátstö&u: þá er sálin og yfirbugub af líkamanum. Vfst er andi 

®^annsins hjer á jörbu bendla&ur vi& hinn jar&neska líkama, og 

Jafnvel hinar styrku sálir þola mikla raun af þörfum og veikleika 

likainans; en Gubi sje lof, ab þú getur hver og einn reynt, eins 

postulinn, a& þö hinn ytri mabur spillist, getur samt hinn innri 

*^^&ur endurnýjast dag frá degi. En þetta reynum vjer þá aí) eins, 

vjer lítum ekki til hinna sýnilegu hluta, heldur hinna ösýnilegu 

(2- Kor. 4, 18), þa& er: höldum oss fast vib triina. Hinn trúabi 

ver&ur fyrir líkamlegri raun og líkamlegri þjáningu, eins og hver 

utmar; en hann ber þö úr býtura laun trúarinnar, þab er sálu- 

hjálpina (I. Pjet. 1, 9). 

11 
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FRÁHVARFIÐ FRÁ GUÐL 

þegar vjer sko?)um heim þennay er vjer lifum í, þá sjáum 

vjer svo óumræbanlega margt gott og fagnrt og háleitt, ab augu 

vor fá þaí) aldrei fullskobab, og hjörtu vor fá þess aldrei fuilnotií). 

Uppi yfir oss er hib háa, ómælilega himinhvolf, 'og sól dagsins og 

stjörnu-hersveitir næíurinnar horfa nií^ur á jörbiria, er þakin er 

dásemdarverkum hins almáttka. Drottinn 1 hversu mörg eru verk 

þín, og öll eru þau gjÖrí) af mikilli miskun. Hver fær taliÖ allar 

þær verur, sem þu gafst líf og tilfinningu, og þar nieb sælu nautn- 

arinnar? Og hver fær talií) allar þær sælur, er Faibir lífsins 

hefir fyrirbuib hinum lifendu á jörbunni, eSur öil aubæfi þau, er 

fylla ijöll og dali og djup sjáfarins? Margt af þessum auSæfum 
4 

er ab vísu fölgib; þaí) verbur ab leita þeirra og vinna ab þeiiní 

ábur enn þau verÖi aí) gagni; en Gub gjörbi manninn aí) drottni 

jarbarinnar, svo ab hann legbi hana undir sig; Gub gaf honum 

hina haglegu hönd til ab vinna; hann gaf honum skýrleika sálar- 

innar til a?) stjórna erfibi handanna; hann gaf honum allar hinar 

djupu og ágætu gáfur, ekki ab eins til ab rata veg sinn á jörb- 

unni, heldur og til ab rata upp til heimkynna Ijássins, þangab er 

sálin þráir; hann gaf honiim þær tilfinningar, ab hann ekki ab eins 

finnur í sjer fullnægju eins og dýrin fyrir neban hann , heldur og 

sælu eins og englarnir fyrir ofan hann. Sjá! Gub sebur ekki ab 

eins munna vora á fæbslu, lieldur og hjörtu vor á gleÖi. 

Er þá lífib á jörbunni, einkum líf mannanna, fagurt og aubugt 

og farsælt? — 0! — Brjöst vort andvarpar af miklum þunga: 

þegar svara á þessari spurningu. Víst veit jeg, ab þctta andvarp 

er optlega synd, er þab spvettur af önærgætni og truleysi, en þorir 

samt nokkur ab fullyrba, ab hinir övitru menn hafi einir þjáning 

ab þola, og hinir duglausu haíi einir byrbaí ab bera? Hvert sem 

vjer lítum í veröldinni, þá sjáum vjer ab sönnu Gub í furbuverkutn 

máttar hans og vizku og miskunar; enda sjáum vjer og? 
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skepna Guíis er komin úr lagi, svo ab þal, sem gott er, nær 

ekki a?) vaxa og þrðast og ver&a til blessunar. Brjðst hins vitra 

andvarpar af miklum þunga, ekki sífeur enn hins ðvitra, þegar 

lífgeislar sðlarinnar breyta sjer í brennanda eld, þegar frjddropar 

regnsins renna saman í eybandi vatnsföll, ebur verba ab hrynjanda 

hagli, þegar stormunum er hleypt ut úr fangelsi þeirra, þegar hafií) 

gengur á löndin, þegar ibur jarbarinnar blása upp ðgurJegum eldi, 

»og þegar hræbilegar hersveitir drepsðttanna fara yfir löndin, til ab 

eyba kröptum líkamanna og slökkva þau, hin logandi líf. Og þab 

verbur ekki varib, ab hún er ill hin líkamlega þjáning, sú er öU 

skepnan stynur undir, jafnvel þeir, er hafa frumgrúba andans, sú 

og optlega breytir dýrb lífsins í þunga byrbi, En ætlar nokkur, 

ab öll þessi mæba sje ab eins til vakningar, og ab þcssi barátta 

Sje ekki til annars, enn til ab styrkja Öfl sálarinnar, svo hiin vinni 

ágætari sigur: þá líti sá í hug sjer, og í hug öllum oss, og 

hann þá reyna, aí) hife illa er ekki sfóur í oss, enn í kringum 

oss; því ab í manninum .sjálfum er einnig spilling, er deyfir og 

aflagar hina dýrustn krapta; og þú þess sjái enn nokkrar menjar, 

maburinn hafi veriÖ skapabur eptir Gubs mynd, þá er þó mynd 

®^ans saurgub og skemmd, svo ekki eru eptir nema leifar af henni. 

illa í kringum oss er kallab þrautir og andstreymi, hib illa í 

^ss er kallab synd, og syndin er spilling mannsins, og er öldungis 

^agnstsebileg hinu göba, og því er vera átti. Hvaban kom syndin 

^ ■''oröldina, og meb hverjum hætti ? Er hún eins og annab skipub 

af Gubi manninum til góÖs? Er þab föst og óumflýjanleg tilskipun, 

maburinn falii í synd, og þar rneí) í alla þá vesæld, er af 

^yndinni fæbist? Og á raaburinn, þegar hann er þjábur af eymd, 

ab ásaka þann, er skapabi liami, en ekki sjálfan sig? 

Hjer erum vjer komnir afe því hinu mikilvæga efni, hvernig 

illa sj e til komib. En þó ab oss sje mikil forvitni á 

Nssu máli, og enginn fái hugsab um lífib án þess afe koma þar 

*^^lega ab, þá verbum vjer þó vib ab kannast, ab vjer getum ekki 

^^'^itt úr því svo, ab þá Ijetti burt allri dymmunni, er á því 

'Sgur. IJppruni allra Iiluta er næsía myrkur og órannsakanlegur 

^annlcgu viti, og slíkt hib sama upptök hins illa. En þó eigum 

11* 
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vjer ekki ab segja, enda getum vjer og ekki me?) sanni sagt, ab 

oss sje þab öldiingis ókunnugt, svo aÖ vjer vitum ekki þab sem 

oss er nauíisyn á, til ab geta varizt hinu illa. Ef aí) sjdma'&urinn, 

þegar hann er uti í reginhafi, og finnur ab stormurinn tekur ab 

þeyta dgurlega vængi yfir hinar rísandi bárur, tæki svo til or&a 

vib sjálfan sig: fyrst jeg veit ekki, stormur! hvaban þu biæs, eba 

hvert þú stefnir, þá ætla jeg nú ab kömast fyrir þafe, og vita 

hvernig á þjer stendur, ábur enn jeg legg til orustu vib þig — þá 

mundi stormurinn hvolfa um skipi hans og lemja þab nibur í 

hyldýpi sjáfarins, ebur mölva þab á hinum hörbu skerjum, meban 

skipsrábandinn væri ab hugsa. f>ess vegna fer hann öbru vísi ab 

rábi sínu; því hann tekur eptir hvaÖa stefnu stormurinn hafi; hann 

athugar, hvort þar sjeu hvergi blindsker og vobalegir klettar, svo 

ab skipinu sje af þeim hætta búin; hann leitar leibbeiningar af 

stjÖrnunum; síban setzt hann vib stýri, og reynir til ab forba sjer 

og þeim, sem á skipi eru meb honum. Eins eigum vjer og ekki, 

í úeyrbum þessa lífs, ab skjóta á frest baráttunni vib hib illa, 

þangab til vjer finnum uppruna þess og getum leyst úr sjerhverju 

efamáli, er upp fyrir oss yrbi borib. Hafi Gub gefib þjer marg- 

hæfar, stöbugar og skýrar gáfur, þá leitabu svo djúpt, og farbu svo 

hátt, sem þú kemst, og auktu frúbleik þinn og annara manna; því 

Gub hefir ekki sett huga vorn mannanna á lítib svib, og bannab 

honum ab bæra sig þaban. En er hugur þinn tekur ab fljúga sem 

hæst, og honum fer ab verba sem villugjarnast: þá er mest naubsyn 

á, ab þú abhyllist heilsusamlega kenningu Drottins vors, Jesú 

Krists, þá er leibir til gubhræbslu (I. Tím. 6, 3). þab er til regla 

í trú vorri, er kristnum manni dugir ekki ab yfirgefa; og þegar 

vjer látum leibast af henni, þá reynum vjer, ab hún leibir oss til 

þeirrar þekkingar, sem ömissandi er til þess ab vekja oss og styrkja 

undir baráttuna vib hib vonda. 

þessi regla trúarinnar kennir oss í fyrsta lagi, ab syndin sje 

fyrir einn mann imi komin í veröldinni (Rúmv. 5, 12); því þa^ 

er ein hÖfubkenning kristinnar trúar, ab syndin sje frá mann- 

inum, en ekki frá Gubi. ÖII göb og öll fullkomin gjof 

ofan ab; fyrir því skal enginn, sá er fyrir freistingu verbur, kenna 
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Gufei um, því ekkert illt getur freistab Gu?)s, enda freistar hann 

og engis (Jak. 1, 17. 18). Eins sannarlega og Guí> er Ij<5s og 

ekkert myrkur er í honum (1. Jóh, 1, 5), og eins sannarlegá og 

Gufe er algðbur: eins sannarlega getur hií) vonda ekki haft upptök 

sín frá honum; og þa^ er ekki forn samsetningur, heldur hlýtur 

þab Sib vera satt, a?) þá er GuÖ hafSi loki?) hinu mikla verki 

sköpunarinnar, þá leit hann yfir allt er hann hafhi gjÖrt, og sjá, 

þab var harla goít (t. Mós. 1, 31J. þab var sönnu ekki 

fullkomi?), því hií) endanlega hefir takmörk, og leitar aíi nálægjast 

smátt og smátt fullkomleikanum. Paradís, er Gu& setti manninn 

í, aldingarbinn, þann er Gu& hafí)i grófeursett, átti afc yrkja og 

verja, svo hann bæri ávöxt og yrbi æ fegri; og maburinn, þótt 

hann væri skapa&ur eptir Gubs mynd, \)á skyldi hann fræbast 

og taka framfórum, áíiur honum lærbist aí) leggja jörfeina undir 

sig. En þá var jöröin ekki komin á vald illfilsra krapta, þá var 

hib vonda ekki runnib *inn í hjarta mannsins, illar ástrífcur og 

^stýrilæti voru ekki búnar ab æsa þaí), heldur var maburinn í 

fullri vináttu vib Gub, og síefndi Öllum kröptum sínum, sjer- 

hverjum þeirra eptir sínu ebli, stöfeugt á fram íil fullkomlegleikans 

^ sannleika og rjettlæti, kærleika og fribi; og þegar Gub leit á 

þab, er hann haí7)i skapab, þá var raaburinn afe sönnu saklaus á 

harnslegan hátt, og honum var öfariíi fram, en þú gat Gub horft 

^ hann meb velþúknun. 

N ú þar 'í múti — 61 þegar ab eins vjer, ekki skyggnari 

enn vjer erum, og ekki sýnna enn oss er íim hib gööa, skobum 

, sem fram fer í kringum oss, og þab sem fram fer í 

®JaIfum oss, hvort geíum vjer þá látií) oss um munn fara, ab þaí) 

allt saman harla gotí ? A þessari jörfe byggir allt ranglæti; 

3-IIar vondar girndir veita henni yfirgang; öll eymd sækir hana 

Þoss vegna heim;. kveinstafir undirokabra og blöí) hinna saklausu 

þaban allt til himins; og þegar hinn alrjettláíi lítur nifeur á 

^llt saman þetta — þegar hann lítur inn í hjarta mannsins, a& 

ugur hans er vondur allt í frá barnæsku (I. Mös. 8, 24): þá 

jaiirQ vjer hinum eilífa vort raál, og vorar tilfinningar, og segjum, 

^ Grottni liggi vib aí) iÖrast þess, er hann sköp manniim á jörb- 

L 
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unni, og a?) honum liggi vib a?) vera hugsjukur út af því (1. 

Mús. 6, 6). Mikil og hryggileg umbreyting er orbin á jörbunni, 

og þab getur ekki verib, ab Skaparinn hafi aflagab og skemmt 

verk sitt, heldur hlýtur hin frjálsa skepna ab hafa sjálf slitib sig 

úr sambandi vib Gub, og viljaí) brjúta af sjer hib heilsusamlega 

ok og hin biíbu yíirráb, og gefib hinum vondu kröptum færi á 
4 

sjer, og selt sig vib aumu verbi í smán og vesæld. Hin langa 

raunasaga mannkynsins byrjar á því, ab maburinn hverfur 

frá 

Enn fremur kennir ritiiingin oss, ab abrir hafi horfib frá 

Gubi fyrr enn maburinn. Til er sá, er syndgar frá uppbafi 

(Í. Júh. 3, 8) — þab er ab skilja, frá upphafi syndarinnar, en 

ekki frá eilífb. því enginn er eilífur nema einn, þab er, hinn 

almáttki, er öllu vibheldur og allt er upp runnib af, andlegt og 

líkamlegt, á himni og á jörbu; og hann er algúbur , og allt er 

hann skapabi var gott í uppruna sínum, og ætlab til framfara og 

sælu. Er hin fyrsta úhlýbni vib þafe er tilskipab var, hin fyrsta 

uppreisn, er orsakabist af því, ab sköpub vera vildi ekki njúta 

gæba sinna í fjelagi vib Gufe og hinar sköpubu verur, en vildi 

stofna ríki handa sjer einni saman — þessi upptök hins illa urbu 

á undan upphafi mannkynsins. Eins og lííi?) á jörbinni er allt 

saman hvab Öbru æbra, í frá hinu nebsta og ailt upp til mannsins, 

er hefir frjálsræbi, mebvitund og skynsemi: eins grunar oss, og 

ritningin kennir oss meb fullum vísdúmi, ab fyrir*ofan inennina, 

þá sjeu andlegar verur, er í uppruna sínum hafi verib líkari Gubi 

og gæddar meiri kröptum til aÖ þjúna og framkvæma bob hans 

(Sálm. 103, 8). En þær voru einnig frjálsar og endanlegar verur, 

og tveir vegir lágu fyrir þeira: anriar til uppsprettu Ijossins og 

æ sælla samfjelags vi?) Gu&, en annar á burt frá Gubi og Ijúsinu 

og sælunni, til þrjúzku og uppreistar út í myrkur glötunarinnar. 

þeir gátu fallib, og fjellii sumir, og Gub þyrmdi ekki þeiiu 

englum, ör syndgu&u, heldur steypti þeim nibur í helvíti, og 

setti þá í fjötur myrkranna, svo a& þeir geymist til dúmsins 

(2. Pjet. 2, 4). Víst eru þeir fjötrabir, og á valdi hins almáttka, 

og fá ekki komizt út af því svibi, er hann hefir markab athöfnuiu 
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þeirra, og megna alls ekkert án hans leyfis alis ekkert, nema 

þab sem Gu&i þóknast aí) láta sniíast til gálbs þeim, er ðttast 

hann. En GuÖ stjárnar jör&inni á þann hátt, afe hann lýstur ekki 

þegar hina vondu meö eldingum sínum, heldur lofar hann þeira 

ab freista hinna gubhræddu, þcim til eflingar, og lofar þeim ah 

magnast í vonzkunni, svo hi?) vonda hrapi því dýpra niW, en 

hib gó’tsL öblist því dýrblegri sigur; og >á sama hátt sfjdrnar GuÖ 

alheirai og hinum andlegu hliitum, er ekki ab eins fylla upp 

þenna heim, heldiir og abra heima. þab er til illskufiillt andlegt 

vald, þab er freistar og spillir — þab er: vald myrkranna, sem 

á sjer absetur í undirdjúpinu, og vibbúií) er ab svelgja hvern er á 

jörbunni lifir. 

Höggo rmuriiin var þegar í Paradís, enda felst hann og 

alla æfi síban í sjerhverri Paradís sakleysisins. Hvort getur 

nokkur, sá er les hina helgu frásögu, haft sjer í huga einungis 

óbreyttan höggorm, og gjört sjer í hugarlund, annabhvort ab 

eintómur höggormur hafi risib upp og farib ab tala, ebur ab eins 

etib af ávexti trjesins, en konan sjálf talab þessi orb, er höggorminum 

eru eignub ? Frásagan öll er ab vísu langt um dýpri þýbingar, svo 

sem Kristiir sjálfur sýnist ab vísa tii, þegar hann segir: Djöfullinn 

var morbingi frá upphaíi, og var ekki stööugur í sannleikanum, 

því sannleiki er ekki í honum; þogar hann fer meb lygi, þá talar 

l)ann eiiis og honiim er eblilegast, því hann er lygari og fabir 

^yginnar (Jöh. 8, 44). Á flestar tungur nierkir höggorinurinn hib 

^^la; þab skríbur og læítist, eins og höggormur, innan um blúmin 

^ aldingörbunum, og fer aldrei beint, heldur í einlæga krúka; þab 

l^^hr breytilega fegurb, eins og höggormurinn, og er skreytt 

*^argháttubum litum, og þö ískyggilega; þab ræbur helzt á þá, 

ekki eru varir um sig ebur sofa, enda reynir mátt sinn á 

er þekkja hættuna og hræbast hana, eins og sagt er um 

suina höggorma, ab þeir stari á vesælar skepnur og seibi þær ab 

svo þær kornist ekki út yfir seibhringina, og renni um síbir 

‘ gln övinarins; sárin eptir hib illa sýnast opt næsta lítil, eins og 

bit höggormanna, en banvænt eitur rennur samt þaban út í hverja 

Og hvcrnig sein vjer eigum aí) skilja þessa myrku fornsÖgu 
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í fyrstu bók ritningarinnar ab hverju atviki til, þá dettur oss 

sjálfkrafa sá í hug, er í hinni síÖustu bók ritningarinnar heitir 

hinn mikli dreki, hinn forni ormur, sá er kallafeur sje djöfull og 

andskoti, og villi gjörvalla heimsbyggbina (Opinb. 12, 9). Veit 

jeg víst, ab nit kalla menn þetta urelta' hjátrú, enda ber jeg 

ekki á móti því, afe mjög mikil hjátru hafi sig þar vife festa, 

og því er mi'bur, ab hjátrúin ekki a?) eins fyllir sálina metÉ) 

eintóman hugarburb og heimskulegar ímyndanir, heldur og einnig 

afbakar sannindi þau, er verfea á vegi hennar, og fyrirmunar þeim, 

afc gefejast hinum skynsamari mönnum. þab er sjálfsagt, ab illur 

andi kemur hvergi í Ijós, eins og honum er lýst, til a?) hræba þá 

sem ^einfaldir eru; þa^ væri betur, hann sýndi sig í slíkri mynd, 

Öllum til skelfingar! en þab er eins og postulinn fagurlega ab orbi 

kemst, oss til vfóvörunar: djöfuliimi sjálfur snýr sjer í Ijóssengil 

(2. Kor. 11, 14). þab verbur ekki bent á, undir hvaba blómum 

höggormurinn hafi legií); freistarinn smeygir sjer afe vísu opt og 

einatt inn í dýrb og kæti veraldarinnar, enda læbist hann og opt 

inn í fátæklegan kofa einsetumannsins, og kveikir í brjósti hans 

illsku og hatur og andlegan þótta. Hann er þjer nærstaddur, 

þegar þú ætlar þig sem óhultastan; hann. er þjer nærstaddur á 

hverri stund Ijettúbarinnar; hann er þjer nærstaddur hvert sinn er 

hugur þinn villist; hann er þjer nærstaddur hvert sinn er tilfinning 

þín slokknar; meira ab segja: hann hefir optsinnis, þá .er þú 

haffcir lypt sem hæst huga þfnum, smeygt sjer inn í hjarta þitt, 

og hellt í þab eitri hjegómagirndarinnar, svo a?) þab hefir þótzt 

af lognum tilfinningum og uppgerbartárum. 

Freistarinn vitjabi hinna fyrstu manna í aldingarbinum og 

tældi þau á ávexti þeim, er var girnilegur á ab sjá, og líklegur 

til, ab vera mundi lostætur (1. Mós. 3, 6); en þab var fyrir- 

bobinn ávöxtur. Virbist þjer hún of litil, íil svo hryggilegra 

aflei&inga, þessi raun, sera fyrir manninn var sett? En á þab ber 

þjer ab líta, ab maburinn var þá enn í barnæsku sinni, og þa^ 

sem illt er í gjÖrfeum manna, og hegningar er fyrir vert, er ekki 
I 

komib undir hinu ytra ásigkomulagi verkanna, heldur huganum, 

er þau eru af sprottin. GjÖrbu úr ávextinum hvab sem þjer Kzb 



Fráhvarfi^ frá Gubi. 169 

en athugabu, ab hann var fyrirbobinn; og fall skepnunnar 

var í því fdlgib, ab hún óhlýbnabist Skapara sínum, og undi 

ekki vib þah, er hann haffei henni nógsamlega veitt, heldur 

fyktist í -þafe, er henni var bannafe, og slökkti í hjarta sínu 

þakklætife og lotninguna, og vildi sjálf vera löggjafi sinn og herra 

sinn og gufe sinn. 

Af þessu falli var nú afe sönnu brunnur Gufes miskunar 

og Gufes langlundargefes ekki apturbyrgfeur, en þó var nú haggafe 

vinfenginu vife hann, og sakleysinu útrýmt, og Paradís lokafe, 

er mafeurinn haffei selt sig undir yfirráfe syndarinnar, og vígt 

sjálfan sig til mæfeu híns fallna lífs og til hinna óteljandi eymda 

þess, og til beiskju hins líkamlega og andlega daufea. því jafnskjótt 

sem hinu innra lífi var haggafe, raskafeist og hife ytra; þafe var 

ekki til vonar, og gat ekki verife, afe hinir föllnu menn ættu sama 

fyrir höndum, og mannkyninu haffei verife fyrirhugafe, ef þafe stæfei 

af sjer freistingarnar. Blessanin dró sig í hlje, en bölvan kom 

yfir jörfeina. 

Undarlegt samband er á milli foreldra og barna — djúp 

og órannsakanleg venzl sameina mannkynife allt; þú ert fæddur í 

líkingu fefera þinna, þú hefir slíka mynd sem hinn fyrsti forfafeir 

þ*nn, fafeir allra mannlegra kynkvísla (1. Kor. 15, 49), og því er 

^ifeiir, afe þú ert og hluttakandi hvorstveggja — glæps hans 

og hegningarinnar. Nú fæfeist mafeurinn ekki í Paradís, h^ldur til 

^sefeu og áþjánav og alls kyns eymda; nú fæfeist hann ekki í 

sakleysi — hugur hans og vilji og tilfinning eru Öferuvís enn 

^Gra bæri 'allt í frá barnæsku. , Horffeu á barn þitt, þegar er hife 

*nnra líf þess fer afe láta á sjer bera, og taktu eptir, hvafe þafe 

^efir af þjer erft; en þú erffeir af þínu foreldri. þegar á barns- 

^ldri kviknar í afkvæmi þínu illskufullur eldur eigingirninnar, 

^^jettvísinnar, reifeinnar, hefnigirninrar og óstýiilætisins. Vera má 

þú brosir afe látæfei barnsins, því er þú sjerfe af, hvafe í barninu 

^úi; en ef því er ekki stjórnafe, þá er ekki örvænt, afe-þetta hife 

®ítma hryggi þig til daufea, og leggi þínar gráu hærur í gröfina. 

^ þogar barnife reifeist ákaflega, og vill sjálft skera úr deilu sinni, 

þá er reifei þessi sproftin af Öfund og þótta, og er sömu tegundar, 
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og sú, er því olli, afe Kaín drap brú&ur sinn; sú fýsn í barninu, 

aí) þab laumast til ab gjöra þab, sem því er bannab, er sömu 

tegundar, og sú, er því veldur, ab þjúfurinn seilist eptir annarlegu 

gúzi, og sá sem ágjarn er til ríkis og ytirráSa seilist eptir 

konunglegri kóronu, og eys ni^ur blúbi raargra þúsunda, þegar er 

færi gefst, og kveikir upp þann eld, er eybir þjúbum og ríkjura; 

vanmáttug þrjúzka barnsins, þegar þa& vill ekki gegna, er sama 

þrjúzkan, sera verbur ofboSsIeg, þegar hún magnast, og brýtur af 

sjer lög Gubs og allra manna. 

Vjer sjáum enn í e&li mannsins hinn fegursta voít þess, ab 

Gu?) hafi skapa?) hann eptir sinni mynd; enda finnum vjer og 

hins vegar, ab þetta hib sama ebli er aflagab og spillt, og sú 

spilling er ekki ab kenna hverjum einstökum manni, heldur eru 

allir inenn í henni fæddir, meb því þeir eru komnir frá Adam, 

þeim er fyrstur fjell. þab fæbist meb oss fúsleikur til hins illa, 

og þegar er hjarta vort tekur ab berjast, hneigist þab til hins illa, 

og sú tilhneiging er synd, þvi hún hlýbir ekki lögmáli Gubs, en 

þab er synd, sem er í gegn lögmálinu; en þútt vjer erfum til- 

hneiginguna, þá drýgjum vjer þú synd í hverju lögbroti. því þú 

ab freistarinn breibi út fabrainn í moti mj,er, og þú syndin sje 

fyrir dyrunum og strfói á mig, þá ætti jeg allt ab einu ab bera 

hana ofurlibi (I. Mús. 4, 7). Gjöri jeg þab ekki — láti jeg hana 

bera mig ofurlibi, þá er ekki Adam þar iim ab kenna, heldur 

sjálfum mjer; og meb þeim hætti endurnýjar hver mabur Adams 

fall. því þú ab til sje illskufull vera, sú er oss tæli, þá megnar 

hún ekki ab kúga oss, og hins.vegar eru til gobir andar, þeir 

er á oss kalla; þab er undir sjálfum þjcr komib, hverjum þú 

gegnir. Höggormurinn læbist í kringum þig; rábist þú i mút 

honum, þá mun hann flýja fyrir þjer (Jak. 4, 7), en gefist 

þú upp, þá vefur hann sig utan um þig meb þröngum bugbum, 

og blæs í brjÚst þitt banvænu eiíri og langvinnum dauba. Vaktu 

og biddu, gakktu á hohn, ekki ab eins vib spillingu veraldariniiar 

í kringura þig, heldur um allt fram spillinguna í sjálfum þjer; 

því ab sönnu veitir freistarinn þjer árásir ab utan, er hann er 

hálfu verri vibureignar, af því hann' á sjer vin í hjarta þínu* 
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Hver einn freistast dreginn og tældur af sjálfs sfns girnd; síban, 

þá er girndin hefir fengiÖ getnah, fæbir hún syndina, en, þá er 

syndin er fullkomnuh, fæbir hún daufea (Jak. 1, 14. 15). 

20, 
SYNDIN. 

S y n d — þah orÖ heyrist nú sjaldan í veröldinni; þab er 

6ins og menn haldi, ab svo hart orb eigi sjaldan vib um gjörbir 

vorar, eins og þeim virbist þab úsanngjarnt,. bæbi vib sjálfa sig 

og abra, ab nefna svo hörbu nafni þab sem menn eru vanir ab 

kalla mannlegar yfirsjönir, mannlegan breiskleika og mannlega bresti. 

En, þú hib þunga orb! þig skal hver rábvandur mabur heyra í 

einveru sinni, svo ab þú getir sagt honum, hvab þab er, sem 

^y^ir fribnum í hjarta hans, og hvaba sjúkleiki þab er, sem Öll 

hin mörgu sárindi sálar hans eru af sprottin. Synd er lögbrot 

(E Jöh. 3, 4), hún er brot hinna helgu laga, sem mennirnir hafa 

okki sett, og geta því ekki helduv afmáb þau nje önýtt þau, nje 

ombreytt þeim; synd er því afhvarf af þeim hinum helga vegi, 

þar manninum er sagt ab finna framfarir og frib, afhvarf til þeirra 

®taba, er honum heíir verib bannab ab koma, þar eru lindir lífsins 

horfnar, en ruglingur er þar og örösemi, og þar lýkst á endanum 

glÖtunarinnar upp undir fötum hins villuráfanda manns, 

■^ílar syndir hröpa ekki jafnhátt til himins, og þab eru til syndir, 

ekki eru banvænar, þab er ab skilja ekki eru orbnar þab,' 

®vo ab menn eiga frá þeim apturkvæmt til hins rjetta vegar, og 

ab leita á þeim fyrirgefningar, og þurfa ekki ab örvænta 

hennar hjá hinni eilífu líknsemi; en allt ranglæti er syird (I. Jöh. 

*6. 17). Ætti jeg heldur ab nefna þab vægara nafni, ætti 

JOg ab draga sjálfan mig á tálar og hylja hin hryggilegu sannindi 
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meí) afsökunarorbum, og draga þoku milH sjálfs mín og meb- 

vitundar minnar? Nei! jeg skal ekki hlífa sjálfum mjerj jeg skal 

leitast y‘A æ kostgæfilegar og einlæglegar a!t sjá sjálfan mig, eins 

og jeg er; Jeg skal ekki reyna til afe gjÖra mjer hib illa gebfellt, 

met því aí) fegra nöfn þess., heldur skal jeg nefna þaí) rjettu nafni? 

og segja vib sjálfan mig, at í hvert skipti er jeg gjöri þab, sem 

jeg ekki má gjöra, ebur gjöri þab ekki, er jeg á ab gjöra, þá 

drýgi jog synd; hvort sem jeg geri þab övitandi, í fásinnu af 

breiskleika, efea vísvitandi og af ásettu rábi, þá er þab allt synd. 

þab er mannlegur breiskleiki, segja menn, þess háttar brestir 

og breiskleikar, er loba vife alla menn; og sama segi jeg, því 

þegar mebvitundin um syndina vaknar í brjosti rajer, hryggist jeg 

ekki ab eins mín vegna, heldur og allra manna. Jeg kannast vib, 

hversu mikib veldi syndarinnar er, ekki samt mjer til afbÖtunar, 

og ekki af þótta, og ekki til þess ab geta gerzt dómari annara, og 

ekki til þess ab svala Öfund minni, á því ab lasta þab sem abrir 

lofa; heldur til ab brýna fyrir nijer, hversu fjarri þab fer, ab vjer 

mennirnir getum orbib slíkir sem vjer eigum aí) verba, ef vjer 

látum ebli vort eitt saman rába. Gubi sje lofl jeg hefi einnig 

sjeb hib góba og hib ágæta á jörbunni; jeg hefi sjeb athafnir, sem 

efalaust þöknubust Gubi og mÖnnum, jeg hefi litib inn í mörg 

hjörtu, þar sem byggbi elska á Gubi og mönnum. þd er hrygg- 

ilegt til þess ab vita, ab hver rnannleg sál er á valdi syndarinnar; 

syndin hellir eitri sínu í hjarta hvers manns, fylgir honum ut f 

skarkala veraldarinnar og aptur í kyrrb og einveru. Allar tungur 

segja mannlegt ebli sje veikt, ab þab sje flekkab og spillt, hlýtur 

hver ab segja, sem sjer hvernig maburinn mí er, og ímynd- 

ar sjer, hvernig hann hljóti ab hafa verib, þá er hann kom frá 

höndum Skapara síns. því, er þab hreinleiki og sakleysi, er þab 

meinleysi, rjettvísi og elska, sem þegar í æsku hreifir sjer í hjarta 

mannsins, og er til í homim, ábur enn hann getur nefnt þab, er 

lýsir sjer í orbum hans og gjÖrbum, og ábur enn hann getur gjört 

greinarmun göbs og ills ? Æ ! þab er hryggileg arfleifb, sem vjer 

öblurast undir eins og vjer fæbumst, ábur enn mebvitundin vaknar, 

og ábur enn vjer erum bunir ab ijetía ut hendina eptir hinum 
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forboí^na ávexti; þaí) er barátta í oss, ábur enn vjer erum bunir aí) 

ganga á vald annarshvors af herrum þeim, sem vjer höfum um ab velja. 

Ab vísu er engin fýsn til í manninum, su er ekki væri gd^ 

í Öndverbu, því ekki -eru þær gróbursettar af vanhelgum höndum, 

heldur af honum, er lííih skáp og gaf því lifanda anda. En ebli 

syndarinnar er einmitt aflöguii, afe mahurinn hefir aflagaÖ 

þab, sera gott var í Öndverbu, og gjört lír því illt, til ðgæfu 

sjálfum sjer og öbrum. þab er ekki illt, ab þig hungrar og 

þyrstir, ab þig iangar til ah eiga óhultan biistaí), ah þig langar til 

ab glebja þig og hressa. En þab lögmál, er Öll fyrirheitin fylgja, 

bæbi þessa lífs og annars, þa& lögmál, er eitt saman kann og á 

ab leiba mennina aí) ákvörfcun sinni, þaí) hljdfear þannig: Leitife 

fyrst Guí)s ríkis og hans rjettlætis, þá munuí) þjer fá allt þetta í 

vibbót (Matth. 6, 33). Ef þessi löngun til Gubs ríkis og hans 

''jettlætis er allra fýsná efst og æhst í hjarta þínu, þá munu þær 

allar gangast henni á vald, og aldrei koma þjer til þess, sem 

Gkki á ab vera. En ebli mannsins er orbib aflagab, svo ab hann 

ttietur híb háleita lítils, og hib lítilvæga mikils; svo aí) andinn er 

1 ánaub, þar sem hann átti a& drottna. Er þetta ekki arfleifh? 

Þjer segib þó, ab þab sje ebli yhvart. EÖa er þab ekki synd ? 

Hvab er þá synd, ef afhvarf af rjettum vegi og þeirri tilskipun, 

sem Gub hefir sett, er ekki synd, ef þab er ekki synd, ab sækjast 

fyrst eptir heiminum, og hans unabsemdum og hans dýrb, og 

íáta síban Gubs ríki og hans rjettlæti koma, ef þab getur rutt sjer 

rums milli alls þessa? En slíkt er hjarta mannsins, allt í frá 

barnæsku hans. 

Ab vísu gat jeg ekki ab gjört, hvab mjer var úthlutab, áfeur 

enn jeg haffei vit á ab kjósa; jeg veit mig ekki sekan í hinu 

árannsakanlega sambandi milli spillingar fyrri alda, og spilling- 

^i'innar í fyrstu tilfinningum hjarta míns. En barnib vex, og lærir 

gjöra greinarmun góbs og ills, og spillingin er ekki svo rílc, 

9-b lögmál Gubs finnist ekki enn ritab í hugskot vor, eins og á 

bin helgu spjöld, sem hver mabur neinur í æsku, og týnir aldrei 

t^i^ur; spillingin er ekki svo rík, ab maburinn viti ekki, ab hann á 

óttast Gub, og halda boborb hans'. Hefir þú þá haldib þau? 
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Og þegar þu hjelzt þau ekki, þegar þii gjörfeir ekki þafe, sem þú 

vissir var gott, og hinn betri vilji þinn vildi gjöra, eba gjörbir 

þafe, sem þú vissir var illt; varstu þá meb öllu háímr annarlegu 

vaídi, er stjúrnafei þjer, svo þú máttir ekki í mdti standa? eba 

hneigstu ekki freraur af sjálfsdáfeum til hins illa, sem aí) sönnu 

hjú I þjer, og ætlabi sjer aí) spilla þjer, en þú heffeir þú átt ab 

drottna yíir, og þab ekki yfir ])jer. 

Til eru syndir, sem Öbrum syndum fremur eru kallabar 

afbrot, og eru Öldungis gagnstæbar því, sem gjÖra átti. Hver 

getur talib mergb afbrotanna? Hver mundi geta þolab, e& heyra 

sagt frá Öllum þeini illverkum, sem framin hafa verib undir sól- 

unni? þab hrópar til hirains allt hií) saklaiisa bló?), sem ilthellt 

hefir verib á jörbunni, þab hrópar á öllum öldum úr gröf Abels 

og gröfum allra þeirra, sem fallib hafa fyrir brœ^rum sínum, þafe 

hrÚpar úr gröfum spámanna, postula og píslarvotta, en seinni alda 

menn prýddu grafirnar, og frömdu þó sjálíir hib sama (Matth. 23,29); 

þab hrópar frá hverjiim orustuvelli, er drottnunargirnin hefir hulib 

líkum, og hverjum stab, er rán og ofbeldi og illska hafa yfir 

gengib; þau hrópa til himins, launin, sem dregin voru af verka- 

mÖnnunum, þeim er slóu lönd húsbænda sinna, sveittir og lúnir, 

me^an húsbændurnir úlu líkami sína eins og á skurbardegi (Jak 5, 
/ 

4. 5). 0! þú hib bjarta auga dagsins! hvab hefir þú sjeb allar 

þær aldir, er þú hefir gengib veg þinn frá austri til vesturs yfir 

hin víblendu ríki jarbarinnar, yfir veizlurnar í höllunum, og bágindin 

í kotunum, yfir hina skuggalegu klefa í klaustrunum, og hin vib- 

bjdbslcgu musteri munabarins ! Og þú hib þögula myrkur nætur- 

innar! þegar Ijósife á síban Ijúmar í gegnum þig, og þú átt ab skýra 

frá ])ví, cr fram fdr í dymmu þinni, og frá Öllum þeim óhæfuni 

og iHvÍrkjum, er vængir þínir hafa orfeib ab skýla, þá miinu menn- 

irnir vanmegnast af hræbslu og eptirbib þeirra hluta, er hib eilífa 

rjettlæti, sem dvelur, en gleymir aldrei, muni senda yíir jörbina. 

Til eru syndir, er menn kalla hirbuleysi — og þess vegna 

'eru ])ær ekki syndir? þú æflar þjer ab rjettlæta þig, og segist 

ekkert illt liugsa vilja cba gjöra; en þegar þú hvorki hugsar eba 

vilt eba gjörir hib góba, þegar þú vanrækir skyldu þína, vanrækir 
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þafe, sem Guí) og menn hafa bobib þjer, og þtí hefir á hendur 

tekizt, ])egar þu þegir, er þu átt ab tala, heldnr ab þjer höndum, 

þegar þií átt afe starfa, þegar þu eybir æsku þinni, og heldur afe 

þii eigir fyrst ab fara ab vinna, þegar þú ert orbinn fullvaxta, 

þegar þú á fullorbins aldri sofnar á mibri leiÖ, og ætlar ab láta 

xinglingana vaka, þegar þú ber hærur þínar án súma, og enginn 

sjest árangur æfi þeirrar, er þú hefir lifab, og ekkert verk, er þú 

hefir unnib ab, og hvorki er komin speki í sálu þína, eí)a ráb á 

vaj*ir þínar: er þafe ekki synd ? 01 þegar, eins og opt ber vib, 

úgirnilegt ver&ur afe búa á jörbunni, þá veldur opt þab, ab illar 

athafnir spilla henni, en líka opt þab, ab ménnirnir af deyfb og 

ðrunga nenna ekki ab rísa í mdti hinu illa, og abstoba hiS goba. 

Til eru syndir, er menn kalla vitanlegar; þegar einhver 

heíir vit á ab gjöra gott, en gjörir þab ekki, annabhvort af ósvífni, 

eba dábleysi, þá er þab synd (Jak. 4, 17)* Til eru syndir, er 

*xíenn kalla óvitanlegar. þú veizt ekki, ab þú syndgar; en 

þegar þú loksins verbur þess var, ab þú hefbir getab sjeb, ef þú 

hefbir viljafe sjá — ab. þú hjelzt aptur augunum, af því þú leynilcga 

1 hjarta þínu vildir ekki sjá, j)egar þú verbur þess var, ab úvizka 

jún var ekki annaí) enn bragb úrábvendni þinnar, er þú fyrst laugst 

sjálfum þjer, til þess ab geta síban logib ab Gubi og mönnum: 

xhrfistu þá ab segja, þú hafir ekki syndgab ? þegar Grybingar 

hrossfestu hinn heilaga og hinn rjettláta, er var sendur þeim til 

í^i’elsis og fribþægingar, þá vissu þeir ekki hvab þeir gjÖrbu. þeir 

hefbu getab vitab þab, og áttu ab vita ])ab, og þess vegna kom 

hlúb hans yfir þá og börn þeirra. Tii eru syndir, er hver mabur 

''^crbur ab kalia ásctningssyndi r, og augljúslega þrjúzkast gegn 

^hu, sem heilagt er; til eru líka syndir, er menn kalla breisk- 

leika — en er þab ekki synd, ab þú ért breiskur, og beygist eins 

xeyrinn, sem vindurinn sveigir í allar áttir, ert duglaus til allrar 

^reynslu, og máttlausari enn hver af girndum ])ínum. 

Til eru syndir í orbum, því inennirnir eiga á dúmsdégi ab 

lúka reikningsskap fyrir bvert illyrbi, er þeir hafa mælt, því af 

t>xbum þínum muntu sýkn eba sakfelldur verba (Matth. 12, 36. 37). 

Þab erum ekki vjer, er þanníg niæliim, til ab refsa hver öbrum, 
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heldur er þab hann, er Gub hefir gefií) alla doma. Og þegar 

kallaí) verlbur á mennina, til aí) lilka reikningsskap fyrir hvert orí), 

er þeir hafa mælt — 0 ! þú hib undarlega hljób, er myndast á 

vörum mannsins! þú ert aí) sönnu eins og vindblær, sem kemur 

snögglega og hverfur snögglega, þó hefir þú þafe til ab bera, er 

sýnir, ab maburinn er skapaíiur eptir mynd hans, er talar þau 

orb, sem eru lifandi og öfiug og beiítari enn nokkurt tvíeggjaí) 

sverb (Hebr. 4, 12). Sjá! orb mannsins getur uppfrætt, hvatt, 

a?)varab, þab getur útvegab hinu heilaga dýrb sína, getur hafib 

þann er vibþarf upp úr duptinu, geíur satt, huggab, læknaí), getur 

glatt hjartanlega. Orb mannsins getur líka þrjózkast og spottaí), 

geíur spillt og á tálar dregib, getur sært, hryggt, ollab óvináttu, 

getur læst sig inn í hjörtu annara manna, eins og meí) broddum, 

og rifib þau og slitib í sundur, getur upp æst og komib óeyrbum 

til Ieií)ar í allri verÖldunni. Eigi mennirnir ab lúka nokkurn reikn- 

ingsskap, eigi þeir ab lúka reikningsskap hins góba og hins illa, er 

þeir hafa gjÖrt, eiga þeir þá ekki einnig ab lúka reikuingsskap 

þeirra orba, er þeir hafa talab? Og þegar þau þá safnast saman 

móti oss á dómsdegi, öll illyrbi, er vjer höfum mælt, Öll hábungar- 

orb, Öll rógsyrbi, allir órjettlátir dómar, er vjer höfum dæmt um 

abra, öll fyrirlitningarorb og Öil meibandi orb, er vjer höfum sært 

abra meb, Öll hræsnisorb, sem vjer höfum talab þvert um huga 

vorn, er vjer stundum höfum látiÖ sem vjer fjellumst á hib góba, 

sem vjer ætlubum oss ekki ab gjöra, en stundum á hib illa, sem 

vjer dirfbumst ekki ab rísa í móti, öll falsyrbi, er vjer höfum 

reynt til ab komast frá skyldu vorri meb, öll loforb, sem vjer 

höfum ekki ent: rjettláti Guí) I láttu náb þína hylja mergb syndanna, 

vertu ekki harbur í dómum vib oss, heldur líknsamur og miskuu- 

samur, og fyrirgef, svo sem vjer og fyrirgefum ! 

En vera má, ab einhver segi: Lífib kallar ab oss án afláts 

úr öllum áttum, -og krefur oss tafarlaust orba og athafna; hvernig 

á jeg því ætíb aÖ geta fengib tóm og tækifæri til ab íhuga, hyort 

þab og þab sje meb ölhi leyfilegt, sje einmitt þab er skyldan 

heimtar? hvernig á jeg ab geta tekib metaskálarnar, og vegib hvert 

orb, ábur enn jeg fel þab vörunum á vald ? hvernig á jeg sam- 
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stundis ab geta hrundib efa samvizkunnar, ábur enn jeg segi og 

gjöri þab, er ekki verbur aptur tekií)? Ó! hin rjetta upp- 

spretta syndarinnar er í hjartanu, því eptir efeli eikar- 

ínnar fara ávextirnir; menn geta ekki lesib vínber af þyrnum nje 

fíkjur af þistlum (JVIatth. 7, 16). þab er tungunni tamast, sem 

hjartanu er kærast; gðbur mabur framber gott úr gúbum sjóbi 

hjarta síns, en vondur mabur framber illt úr vondum sjdbi 

(Matth. 12j 34. 35). Ef hjartab væri hreint og gott, leitabi fyrst 

og um allt fram Gubs ríkis og hans rjettlætis, elskabi Gub af öllum 

mætti sínum, og náungann eins og sjálft sig, þá þyrftum vjer ekki 

meb slikri áhyggju ab meta allt er oss dettur í hug, ábur enn vjer 

látum þab koma fram í orbum og gjörbum, þá mundi allt gott 

í’enna fram úr hinni gúbu uppsprettu, allt þab sem hreint er og 

somasamlegt, og elskulegt, og loflegt; enda er ekkert sannarlega 

Sott, nema þab sem kemur frá góbu hjarta. 

Innan ab úr hjörtum mannanna kemur og allt illt: hórdómur 

og manndráp, svik og rógur, rán og gripdeildir, gublast og dramb- 

semi og hirbuleysi (Mark. 7, 21 nn. vv.); illur ásetningur er 

til í hjartanu, ábur enn munnurinn mælir ill orb og ábur enn 

böndin fremur ill verk. í hjartanu er hin rjetta synd, sú er rís 

^ogn Gubi, sú er hæbist ab lögum og reglu, sú er afneitar elsku 

rjettlæti. Og þegar ótti og ógnun hamla henni frá, afe koma 

l^í'am í orbi og verki, ertu þá rjettlátur, þó þú getir sagt: líferni 

mitt var hib ytra óabfinnanlegt eptir öilum bobum lögmálsins, ef 

þú þarft ab bæta þessu vib: en í hjarta raínu bjó þó öfund og 

^girnd og drambsemi og illar girndir? Nema rábvendni ybar taki 

fram rá&vendni Faríseanna og hinna löglærbu, munub^ þjer ekki 

koma í himnaríki (Matth. 5, 20). 

Æl rjettláti Gubl þegar vjer í huga vorum vekjum ímyndina 

Oöi allar þær syndir, er iiggja á Öllu mannkyni, svo sem arfleifö 

f^á öllum undanförnum öldum, um allar þær syndir, er hver 

oinstakur mafeur hefir aukib meí) hina ógurlegu skuld, um allar 

opinberar og allar huldar syndir, um öll afbrot og aiit hirbuleysi, 

öll ill or& og aliar illar hugrenningar, um alla spiliinguna í 

^jörtum mannanna og allt hennar afkvæmi: þá finnum vjer, hver 

12 
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l 
a?) Bje hin beíska uppspretta, er flj<5t (5gæfunnar renna ur yfir 

jörbina. Og syndir þurfa frifeþægingar vib. 

EYMD MANNSINS. 

Vjer getum Wti't svo á manninn, á gáfur hans og ástand í 

veröldinni, a!t vjer glehjumst af tilveru vorri, ah vjer lofum Guh 

fyrir hina háleitu tign, er hann hefir veitt manninum, og tÖkum 

undir meh Davíí), er hann segir: þii hefir sett manninn afe eins 

skÖr lægra, enn englana; þu hefir krýnt hann vegsemd og sáma, 

þu hefir gjÖrt hann áb höfbingja yfir verkum handa þinna, alla 

hluti hefir þú lagt undir fætur honum (Sálm. 8, 6. 7). En vjer 

finnum einnig og hljátum optlega ab finna til tilveru vorrar á þann 

hátt, ab vjer skiljum andvarp postulans, og tökum undir meb 

honum, er hann segir: jeg aunmr mabur, hver mun frelsa mig frá 

þessum daublegum líkama (Römv. 6, 24)? því þar sem því er 

eins varib og postulinn segir rjett á eptir, aÖ öll skepnan andvarpar 

hver meb annari og þjáist hver meb annari, allt til þessa dags 

(Rámv. 8, 22), þar sem vjer sjáum , ab líf er til alstabar í hinu 

skapaba, sem brjútast vill í Ijös, og neyta síns hins mikla máttar 

og bera fram öþrjótanleg aubæfi sín, en sjáum og, ab alstabar eru 

skorbur, er veita fyrirstÖ&u, og ánaub, er þjáir lífib, svo þab getur 

ekki komíb í Ijós, nema dræmt og á öfullkominn hátt, einatí 

lemstrab og æfinlega skammvinnt, þar sem vjer á alla vegu heyrunií 

ab kalla má, kveinstaíi hins fjötraba lífs, er hryggja raddir sjálírar 

glebinnar: þá á þetta einnig heima hjá manninum, þött hann sje 

höfbingi jarbarinnar og skapabur eptir Gubs mynd; fram af manns- 

ins brjösti brjótast einnig andvarpanir, og þær eru því þyngri, þ^^ 
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ríkara líf þa& er, sem hreifir sjer í manninum, og þessar andvarp- 

anir rísa ekki af neinu einstöku mðtlæti, heldur er þaí) iiinn 

fjötrabi andi, er kveinar af sinni mikilli eymd; sálin girnist ab 

breiba tít vængi sína, en hun er kreppt í böndum líkamans og 

getur ekki flogib til hæba. 

Og af hverju kveinib þjer þá, börn mannanna ? því gangife 

þjer svo örmædd leibar ybrar? — Ef ábur nefndum andvörpunum 

væru Ije?) orb, ef menniniir ættu ab kvarta hátt yfir volæbi sínu, 

þá mundu sumir kvarta yfir örbyrgb og hungri og veikindum, og 

Bumir yfir kilgun og rÖngum dömura, ebur sárum sÖknubi einhverra 

jarbneskra gæba. 01 vjer þekkjum allir þá hersveit hörmunganna, 

er geysar yfir þessa jörb; en sá hin rjetta uppspretta eymdarinnar, 

er samt ekki í neinni þessara líkamlegra og stundlegra þjáninga; 

hverja byrbi, er þú tækir af herbum vesælum manni, mundi samt 

brjúst hans þjást og stynja ab nýju, þegar hin fyrsta tilfinning 

yettirsins væri yfir libin, og hann mundi þ^ opt og tíbum varla vita 

^jálfur, fyrir hverja skuld hann kveinabi. þab eru alvarleg orb og 

ttierkiieg, er spámaburinn hefir ritab: Hví stynur maburinn alla þá 

stund er hann lifir ? hver og einn stynur vegna synda sinna 

(Harmagr. 3, 39)! Syndin er hin fyrsta uppspretta allrar eymdar, 

og þessi hin beiska möba fldir enn yfir völlu mannlegrar æfi, svo 

(^gurstu blóm hennar fölna. 

því laun syndarinnar eru daubinn (Rúmv. 6, 23), 

eegir Páll postuli, og hann er þar á undan búinn ab segja, ab 

®yndin hafi komib í heiminn fyrir eiiis manns sakir, og daubinn * 

'^^gna syndarinnar, og ab daubinn bafi runnib inn til allra manna, 

því allir hafi syndgab (Rúmv. 5, 12). En þegar heilög ritning 

*^6fnir daubann í þessari grein, meinar hún og ab vísu til þess 

^ð-nba, sem gjörir enda á þessu voru lífi í líkamanum, því skelfing 

og sárindi, sem honura fylgja, eru sprottin af syndinni; en þar 

^ ofan jnerkir þab annars konar dauba, þegar talab er um ab vera 

daubur í afbrotum og syndum (Ef. 2, 1). þab merkir slokknun 

^*ns andlega lífs, sem er í ætt vib Gub og Gub hefir glætt, hins 

®0ela lífs í Gubi, þegar talab er um þá, er sitja í myrkri og í 

daubans skugga (Lúk. 1, 79). þar skín ekki Ijús sannleikans, þar 
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heldur ekki rjettlætib mönnunum i nytsamri hlý&ni, þar fyllir ekki 

og sameinar ekki kærleikurinn hjörtu þeirra, þar er ekki styrkleikur 

trtíarinnar og ekki blítt ávarp vonarinnar, sem ætlab var íil sA 

leiba manninn ásttíblega frá síund til stundar, og frá stundlegum 

tíma til eilífbar. Samt eru ekki kraptarnir ab öllu leyti dánir, þeir 

brjtítast einatt um, heldur tístýrilátlega, og eru rangsntínir, og ein- 

mitt af þessu sprettur eymdin*ölL Ef líkaminn væri aí) öllu leyti 

dau¥)ur, þá væru engin veikindi í honum, því þab er barátta lífsins 

gegn fyrirstöbunum, sem veldur fiarmkvælum veikindanna. Svo 

er og ura hib andlega lííií), afe ef þab væri aÖ Öllu leyíi slokknab 

í spilltum manni, þá væri ormurinn, sem bítur hann, einnig dáinn 

og eldurinn kulnaW) en einmitt af því hinir rtítgrtínu kraptarnir 

hreifa sjer enn án afiáts, þtí ekki samkvæmt ebli þeirra, ekki í 

sátt og sameiningu, ekki til æ fjálsari og æ farsælli eílingar lífinu; 

einmitt af því fylgir hegningin syndinni. 

þess vegna sntíum vjer fyrst hugleibingum vorum til hins 

innra lífsins, þegar vjer viljum hugleiba eymd mannsins, og^ 

gefum gætur ab, hvers vjer verfcum þar varir. 

Og þá hittum vjer fyrst fyrir vanþekkinguna meb Öllum 

afleibingum sínum. Vjer mibum ekki á þessum stab til skamrasýni 

þeirrar, er hlýtur ab vera samfara ebli og ástandi endanlegrar veru, 

því þar sem svo. mikil þekking er til, ab htín getur leitt manninn 

í eptirgrennslun hans og athöfnum, hversu mikib sem hann vantar 

á algjörba þekkingu, þar sem fyrirstöburnar fjarlægast æ meir og 

meir, þar sem ab er sívaxandi nálægí) Ijtíss og birtu: þar köllum 

vjer ekki ab sje vanþekking. þegar vjer nefnum þetta hryggilega 

nafn, koma oss, ef til vill, fyrst í huga þær þjtíbir, er segja má 

um meb fullum sanni, ab þær sitji í myrkri og daubans skugg^T 

þar sem allt þab er horfib, sem manninn prýbir, þar sem allt hib 

æbra Ijtís er svo gjörsamlega slokknab, ab berlega má sjá hinn 

helgi eldur geti ekki kviknab aptur af sjálfsdáfeum, heldur verbi jieistinn 

ab koma tír annari áít. En þurfum vjer ab fara svo langt, til að 

finna vanþekkinguna 'og þá eymd, sem henni fylgir? Æ, þ^ 

miburl einnig í grennd vií) oss, einnig mebal þeirra þjtíba, er ala 

og annast hinn fagra vísi uppfræbingarinnar í skauti sínu, sjáum 
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vjer nðgsamlegaj hversu seint myrkrib þokast á burt, og hversu 

dapra dymmu þab sendir enn allajafna inn á Ijdsií), sem fariíi er 

ab renna upp. Einnig hjá þeim, sem orbnir eru Wnir í þeirri 

mennt, afe meta stundlegan ágdha og stundlegan halla, ab gjÖra 

sjer lífib æ hægra og vibunanlegra, og eru dugna&armenn í alls 

konar jar&neskum athöfnum; einnig hjá þeim hittum vjer þrásæk- 

Hega hina grátlegustu vanþekking á abalákvörbun lífsins, á skyldum 

þess og styrkleika og huggun og von; og þa& lítur út eins og öll 

löngun og allur kraptur til ab afla nokkurrar háleitrar þekkingar 

sje gjörsamlega horfinn. Meira ab segja, enda þar sem sálin er 

vöknub, þar sem hun leitar af alhuga eptir sannleikanum, þar sem 

hún grennslast eptir uppruna hlutanna og hinu hulda sambandi 

þeirra, og leitar vib ab rannsaka alla leyndardöma, þar heyrum 

vjer og tíbum þá hina gömlu umkvÖrtun, ab þar sem mikil vizka 

sje, þar sje og mikil hugsýki, og ab hver, sem eykur þekkingu 

sína, hann auki einnig harmkvæli sín (Prjed. I, 18). því þar sem 

®^lin er ekki leidd af neinu æbra valdi, og ekki styrkt og studd 

^f neinum æfera krapti, þar kemst hun optlega á afvegu og verbur 

leidd á eybimÖrk, í síab þess hun átti ab verba leidd ab upp- 

sprettum lífsins, þar truflast hugsanir hennar, og efasemdir þreyta 

hana og særa. þetta er annars konar eymd, enn eymd þeirra, 

eyba æfi sinni í andlegri deyff) og ömennsku, þab _er eymd 

hinna vitru og spekinganna, þegar rangsnúinn hugur þeirra vill 

ekki nema sannindin í fyrstu, á sama hátt og fáfræbingarnir í 

hreinskilni hjartna þeirra; sá einn þekkir þessa eymd, sem hefir 

lifab þær stundir, er líkaminn þjáist á engan hátt, en sálin stynur 

í hljúbi svo segjandi: jeg er sjúk og fátæk og blind, og án athvarfs 

^ himni og á jörbu. 

því næst verbur syndin fyrir oss, og er hún bæbi orsök og 

3-fleibing vanþekkingarinnar. þab raætti virbast undarlegt, ab vjer 

*^®fnum syndina sjálfa á þessum stab, er vjer ætlubum ab tala um 

þá eymd, sem er hegning syndarinnar; en til ab geta kannast vib 

þá eymd, er synkin leibir yfir mennina , þurfum yjer ekki ab líta 

á hinar abrar þjáningar, sem henni. fylgja; hún er núgu mikil 

þjáning sjálf, og hinir fornu spekingar hafa meb sannindum sagt, 
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a& Gub hegni syndum meb syndum, því maburinn eykur yfirráb 

syndarinnar yfir sjer meí) sjerhverri nýrri synd, er hann drýgir. 
I 

Og þah eru sannindi, ab ok syndarinnar er ekki farsællegt, og 

byrbi hennar er ekki Ijett. Ef vjer athugum þá, sem postulinn 

hefir um sagt, sA þeir sjeu blygbunarlausir og fremji alls konar 

andstyggb (Ef. 4, 19), þá eru þeir ab vísu bunir ab snara af sjer 

byrfei samvizkunnar, ab svo miklu leyti sem hinar helgu raddir 

skyldAnnar og gubhræbslunnar ásaka þá ekki berlega, en samt geta 

þeir ekki ab öllu leyti varizt leynilegu biíi samvizku sinnar; hvar 

sem þeir fara, bera þeir meb sjer þungbæra tilfinning illsku sinnar 

og einkisvirbis; þeir æskja opt og einatt, þðtt ekki sje nema vegna 

stundlegrar velferbar þeirra, ab þeir gætu risib á fætur ár því 

djilpi hábungarinnar, sem þeir eru sokknir ofan í; en þeir segjast 

ekki geta þab. Ab vísu er þab ekki satt, er þeir segja, þeir Ijuga 

einnig í þessári grein gegn saravizku sinni*; en satt er þaí) raunar, 

ab því lengur sem maburinn hefir verib þræll syndarinnar, því 

Örbugra veitir honum ab brjotast undan oki hennar, og meb hverri 

nýrri synd snýr maburinn nýtt hapt á hendur sjer. Og enda þeir, 

sem annabhvort af ótta fyrir stundlegu tjóni, ebur af von um 

stundlegan hagnab, for&ast opinbera lesti, er heiminn sjálfan stuggar 

vib, hvílíkri eymd hlaba þeir á hjarta sitt, er þeir gjöra þab ab 

bæli syndarinnar, og ala þar illar girndir, er þeir dirfast ekki aÖ 

sleppa lausum. því hvernig sem varií) er hinu ytra ástandi þeirra, 

bera þéir jafnan helvíti í hjarta sjer, þar sem ágirnd, eba dramb- 

semi, eba Öfund, eba reibi og hatur og hefndargirni, eba losti, eba 

allur þessi vargasægur rífur og slítur hjartab í brjösíum þeirra. 

Spillingin er ekííi jafnmögnub í öllum mönnum, en þar sem syndin 

er ei ab síbur runnin inn til allra þeirra, býr einnig eymd hennar 

í allra manna hjörtum, og eins þeirra,>sem af alhuga hafa leitab 

Gubs ríkis og hans rjettlætis. Hver er sá, er ekki hafi fundíÖ sárt 

til þess ab hinn göfei vilji sje orbinn svo veikur í honum, ab hann 

verbi optlega ab bugast fyrir illum girndum, ab tælingar hrífi hanii 

meb sjer, aí) ösæmilegur ötti eba leti aptri honum. Hver er sát 

er ekki hafi orbib ab kveina, eins og postulinn, er hann kemst svo 

ab orbi: Viljann hefi jeg ab sönnu, en jeg megna ekki ab fram- 
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kvæma hií) g<5?)a, því hi?) gó&a, sem jeg vil, þa?) gjöri jeg ekki, en 

hib vonda, sem jeg vil ekki, þab gjöri jeg (Römv. 7, 18. 19). 

Postulinn segir ekki, aí) sig haíi hent þetta í hvert skipti, heldur 

segist hann optlega hafa fundi?) aí) hann væri svo ásigkominn; 

og hver er sá, er verfei ekki afe játa þetta ásamt honum? hver er 

sá, er ekki hafi or&ib afe reyna, sjer til angurs, a?) þött ásetningur 

hans hafi veri?) hreinskilinn, og þött hann jafnvel hafi virzt a?> 

vera styrkur og stabfastur, þá hafi hann samt þráfaldlega sje?) sig 

hrifinn þangaS, næstum því öafviíandi, er hann vildi ekki vera 

kominn ? f>aí) er grátlegt, ab vjer skulum ekki vera styrkari og 

fietri; en vesælir erum vjer, ef vjer látum þetta liggja oss í Ijettu 

rúmi, ef vjer finnum ekki, þessi veikleiki er eymd, ef vjer 

skiljum ekki andvarp postulans, þar sem hann kve?)ur svo aí) orbi, 

einmitt vií) þetta tækifæri: Jeg aumur mafeur! hver mun frelsa mig 

frá þessum dauí)a ? 

Hií) rjetta ehVi syndarinnar er fölgi& í því, a<5 ma^urinn vill 

slíta sig lausan frá Gubi og mönnum, og vera einn litaf fyrir sig, 

og hafa ekki samfjelag vií) neinn. En einmitt af þessu hefir syndin 

þunga hegningu í för meb sjer, og þab eru hinar miklu mætur á 

sjálfum sjer, og kærleiksleysií), er ríjíir í spilltum hjörtum. 

Ab vísu er sá, sem hirbir ab eins um sjálfan sig, laus vií) allar 

hinar mörgu og þungu áhyggjur kærleikans, og verib getur honnm 

þyki um stundar sakir, sem líf hans sje honum Ijettbærara enn 

öí)rum, af því hann þarf ekki ah hryggjast meh hinum hryggu, nje 

gofa neinn gaum ab hÖgum þeirra, af því hann getur látií) sjer 

*^®^gja, ef honum líSur ekki sjálfum illa. En sá tími lí&ur skjött, 

or maí)urinn þykist betur farinn á því, sA hraí)a sjer gegnum lífií), 

þess ab taka vií)kvæman og hreinskilinn þátt í kjörum annarra 

öianna, og án þoss ab tengja hjartá sitt vií) nokkurn hlut; og þegar 

þa?) ah lokunum heppnast honum, ab slíta sundur öll bönd kærleikans, 

elska engan og vera af engum elskabur, þá er veröldin orfein 

honum aub og töm, eins og hjartab er í brjösti hans, hann finnur 

okki til neins af hryggb þeirri, er kærleikanum fylgir, en ekki heldur 

fil neins af inndæli hans; og þött ab slíkur mabiir safni ab sjer 

I^igbum þjönum, þött hann steypi sjer í alls konar soll, og leitist 
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vi'& a?) svæfa mebvitund sína í dminnisvímu glaums og glabværba, 

segir þd án afláts röddin í brjásti hans: þií ert einmana og yfir- 

gefinn! hann á ekkert, af því hann vildi eiga allt einn. {jah er 

sönnu eitt í handieifeslu Guíis, a?) hann lætur einnig á stundum 

hib ástrika hjarta verfea einmana statt í veröldinni; en einmitt þessi 

einstæbingsskapur nálægir þaí) Guí)i enn þá meir, þaíi leitar í eymd 

sinni til hins himneska FÖbur, og hann rekur þa?) ekki burt frá 
\ 

sjer, hann lætur þab finna til sín í honúm og til hans í sjer, og 

veitir því á þenna hátt þau aubæfi, þa?) missir ekki aptur, þegar 

þa?) öblast í vihbát kærleika mannanna. En a?) því skapi, sem 

syndin losar manninn yit Gu?), veikist og traustib og kærleikurinn, 

og sá sem afe eins vill gefa sjálfum sjer holl ráfe, og líta ekki 

nema á sinn hag, hann hefir afe lokunnm ekkert athvarf á himni 

nje jörfeu. pá ásakar hann, ef til vill, bæfei himin og jörfe, en 

athugar ekki, afe hann heffei átt afe ásaka sjálfan sig og synd sína. 

Hingafe til höfum vjer lýst hinni innri eymd í hjarta mannsins ; 

hvar ættum vjer afe hætta, ef vjer færum afe telja fram hina ytri 

eymd, allar þær hörmungar, er þjaka mannkyninu? En þær eru 

einnig laun syndarinnar; ó mafeur! þessu verfei hefir þii selt tign 

sálar þinnar, og selt Gufe þinn og ríki hans. Ef vjer ímyndura 

oss, afe syndin heffei ekki komife í heiminn, hvílík eymdaíjöld væri 

þá afmáfe! því strífe og upphlaup, og alls konar kugun, og afieife- 

ingar þeirra á heilum kynslófeum, og svik og rán og gripdeildir, 

og rógur og ofsóknir — allt þetta væri þá ókunnugt á jörfeunni. 

þá mundi enginn stynja í örbyrgfe og sjúkleika af sjálfs síns völdura, 

og í allri þeirri eymd, er samfara verfeur rofi þeirrar reglu, sem 

Gufe hefir setta. Og sú neyfe, er þá yrfei eptir, hve miklu vægari 

mundi hún þykja, þar sem tryggfe og vifekvæmni kærleikans, og 

hin mjúka hönd miskunarinnar mýktu hana, og hjarta hins naufe- 

stadda væri Öruggt fyrir tilstyrk góferar samvizku og trúar og 

þolinmæfei! Ef mennirnir heffeu varfeveitt samfjelag sitt vife Grufe 

og rofife þafe ekki, þá mundi ekki heldur mönnunum hafa verife 

ætlafe afe bera þafe, sem nú er lagt á herfear hinni föllnu kynslófe. 

Allur þessi margháttafei daufei, þessi afiögun hins ytra og 

innra lífs, er kominn í heiminn ásamt mefe syndinni; og sjálfur 
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daufeinn, er vjer köllum svo í rjettustum skilningi, hann er einnig 

laun syndarinnar. Aí) sönnu höldum vjer ekki, ab hefí)i syndin 

ekki komib í heiminn, þá mundi ma&urinn hafa orbib kyrr á jÖrb- 

unni um aldur og æfi. Sá hnÖttur, er vjer nú byggjum, er ab 

líkindum ekki hinn fegursti og ágætasti allra hnatta; mebal hinna 

niörgu híbýla í húsi vors himneska Föbur, eru þau ab líkindum 

sum, er dýrb hans birtist enn fremur í, og íbúar þeirra finna betur 

til nálægbar hans. Og þessum æbri bústö&um hefir syndinni ekki 

verib ætlaí) ab Ijúka upp fyrir mönnunum, miklu fremur mundu 

þeir hafa orbib því ver^arr ab sjá hib fullkomnara, ab li^num 

uppeldistíma þeirra hjer á jörbu, ef þeir heffeu varí)veitt þab sam- 

Qelag vife Gub, er þeir voru skapabir í fyrir öndverfeu. En blíí) 

og hæg burtfÖr í stööugri trú og sælli von, til bjartari og dýrblegri 

heimkynna, þegar þeir, sem eptir bí&a, líta á bak hinum framlibna 

^eb sömu íilfinningum og postularnir, er þeir sáu skýib taka 

Drottin vorn burt frá augum þeirra — þab heitir ekki daubi; þab 

6** ekki daubinn, eins og vjer þekkjum til hans, sem verib er ab 

^ysa, þá er ritningin segir um Enok: Hann var Gubi hlýbinn og 

^ann sást ekki framar, því Gub nam hann á burt (1. Mös. 5, 24). 

En þab eru laun syndarinnar, aí) daubinn hefir nú brodd sinn og 

skelfingar í fylgd meb sjer, ab hann kemur nú meÖ öllum harm- 

kvælum sínum og hyliir hina síbustu gÖngu mannsins í dymmu 

**íyrkri. Og daufeinn er runninn inn til allra manna, af því allir 

hafa syndgab; eins og allir menn eiga hlutskipti í brotum alls 

^annkynsins, svo eru þeir og hluttakandi mannlegra afdrifa. þab 

ekki heldur ab eins ein döpur stund, er einu sinni ab lokunum 

^^ggur fyrir hverjum manni, sem í heiminn er borinn til a& líta 

súlarinnar, því daubinn leynist. hvarvetna í aldingarbi lífsins, 

®g löngu fyrr, enn hann ætlar sjer ab hæfa, dregur hann dapran 

skugga yfir öll þess blúm; hvab eptir annab minnir hann þig á 

iiálægb síua, og þú veizt ekki nema hann muni þá og þá slíta 

^stvin þinn úr fabmi þjer, og ekki veiztu hve nær hann mun snerta 

Þ’g sjálfan kaldri hendi, og vígja þig svo til myrkra sinna. í 

þessari övissu og þö svo vissu eptirbib, eybir maí)urinn dögum 

®^í^um, og meban daubinn verbur ekki sviptur broddi sínum, ná 
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þessi orh postulans tU allra manna, aít þeir lifa allan aldur sinn 

undir ánaufearoki af ótta fyrir dau?)anum (Hebr. 2, 16). 

MÖnnunum er ætlab einu sinni ab deyja, en síban kemur 

dámurinn (Hebr. 9, 27). þab eru nú fæstir, ef til vill, er hugsa 

greinilega um þenna döra, öSar enn á dynur; mörgum virbist þab, 

ef til vill, annab eins lítilræbi, a?i lúka reikningsskap sínum vih 

hinn heilaga og rjetlláta Gub, eins og ab lúka honum v\b sjálfa 

sig. En hræ&slan býr samt leynilega í brjöstum þeirra, og er þeir 

á stundum reyna til ab hugga sig fyrir skelfingum dauSans meb 

von ökomins lífs, skelfast þeir af þrumuröddum dömsins, er duna 

úr fjarska í eyru þeim. því hversu lengi sem þeir hafa tamih 

sjer þá mennt, sA afneita og þrjözkast, þá er samt ætíí) eitthvah 

í þeim, er veit, ab þeir eiga ab gjöra honum reikningsskap, sem 

vibbúinn er ab dæma lifendur og dauba (I. Pjet. 4, ö). Og þess 

vegna eru þeir einatt svo aumlega staddir, ab þeir eru þreyttir og 

saddir af þessu lífi, og skjálfa þö og titra fyrir þeirri stund, sem 

á ab Ijuka Öllum þeim hörmungum, er kvelja þá. 

En því höfum vjer talií) fram alla þá eymd, sem komin er 

sarnan í því andvarpi, er brýzt fram af mannsins þjábu brjösti? 

Vjer höfum gjört þab vegna þess, ab tilfinning eymdar vorrar 

kveikir löngiinina til endurlausnar, og gruninn og vonina ura hana. 

því þegar maburinn andvarpar þannig, hlýtur hann annabhvort ab 

gefast á vald huggunarsnaubri Örvinglun, ebur hann hlýtur ab þrá 

endurlausn. HeilbrigÖir þurfa ekki læknis vib, heldur þcir sem 

vanheilir eru (Matth. 9, 12), og þessi tilfinning mannlegrar eymdar 

er einmitt þab, sem leibir oss til Krists. 
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22. 
FAGNAÐARBOÐSKAPUR KRISTS. 

Páll postuli bj^rjar brjef sitt til Kdlossuborgarmaniia á því, 

ab þakka Gubi fyrirj ab sannleiksorb kristinnar truar sjeu til þeirra 

komin, eins og um alla veröld, og fyrir þab, ab þau sjeu ávaxt- 

arsöm hjá þeim, eins og alstabar. Postular Krists hÖfí)u sannarlega 

Daikib tilefni til afe þakka Guí)i, þegar þeir á efra aldri liíu á - 

umlibin ár. Ab sönnu áttu þéir mikillar armæbu ab minnast, mik- 

illa báginda og mikilla ofsökna, þegar þeir renndu huga sínum 

yfir libna æfi; og andstreymib var enn ekki á enda kljáb, því þeir 

komust aldrei í þab ástand, a?) þeir gætu horft ut á hib ölgufulla 

baf ár öhultri höfn, þeir áunnu sjer aldrei rösemi nje heldur von 

um hana hjer á jörbu. þannig reit Páll brjef þetta í fangelsi, og 

þö hann vonabist eptir, ab hann mundi leysast einnig úr því 

fangelsi, þá ætlabi hann sjer ekki fyrir þafe, ab setjast ab í næbi 

og makindum, heldur átti hann í vændum htó sama andsíreymi og 

bina sömu mæbu og ábur. En hinn rjettláti hryggist ekki af því, 

ub minnast mæbu þeirrar og rauna, er fyrir hann hafa komib, 

þegar hann getur einnig minnzt þess, ab hann hafi sjeb árangur 

þess, Og þenna' árangur höfbu postularnir sjeb, mikinn og undar- 

legan. Heibni drottnabi í veröldinni, svartmyrkur grúfbi yfir öllum 

lÖndum, og sýndist mundi eyba Öllum sannindum, rjettlæti og kær- 

leika, en á þeim hinum dymmu og döpru tímum var sú hrísla 

gröbursett, er aubsjáanlega þroskabist gublegum þroska; postularnir 

gátu, hvert sem þeir litu, þakkab Gubi marga, sem hæfir voru 

orbnir til ab Öblast hlutskipti heilagra í Ijösinu, sem frelsaÖir voru 

ánaub myrkursins, og flutlir inn í ríki hins elskulega.Sonar 

Grubs, og um þá voru postularnir sannfærbir, aÖ þeir væru endur- 

^oystir fyrir hann, þess vegna gladdist Páll í þjáningum sínum 

fyrir söfnubinn, er hann hafbi tekizt á hendur ab þjöna, eptir þeirri 

^ýslu, sem Gub hafí)i honum á hendur falib (Köl. 1, 3. og s. frv.). 

þau umskipti, sem urbu vib fagnabarbobskap Krists, eru hin 

^erkilegustii og undarlegustu, sem nokkurn tíma hafa orbib í 
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veröldunni. þeir sem brottó hafa undir sig lönd og ríki, hafa s& - 

sÖnnu á stundum breytt högum þeirra, en þab hafa þeir gjört meí) 

ófribi og ofbeldi. Afe sönnu hefir þab tekizt einstöku löggjafa, ab 

ummynda þjöb sína öldungis, en.þá hefir þab komib til af því, ab 

þjöbin hefir fengií) honum völd á hendur, til þess hann gæti komib 

á breytingunum, af því, ab þjóbin hefir undir gengizt a& blýfea 

bofei hans og banni, og gefib honum sverb laganna, til ab kuga 

hina öhlýbnu meí). En í þetta skipti voru þaí) fáir menn og 

umkomulitlir; þeir komu úr landi, sem fyrirlitib var, frá þjob, sem 

hötub var, þeir komu frá krossi, er Drottinn þeirra og Meistari 

hafbi verib negldur á, svo sem úbótamabur; þeir áttu hvorki gull 

nje silfur, til ab kaupa sjer áhangendur, þeir höfbu engin veraldleg 

metorb, til ab krefjast athyglis og hlýbni, þeir hófu ekki strfb, til 

ab stofna ríki eba eyba þeim, þeir höfbu ekki þab, er þeir kalla 

sjálfir fortölur máisnildarinnar (1. Kor. 2,4), þab er: þó ræba 

þeirra væri full af anda Gubs og krapti, og hin háleita himneska 

speki væri í henni fólgin, var hún samt ekki lögub eptir þeim 

fegurbarreglum, er á þeim Öldum voru í áliti, og ekki lögub til ab 

ávinna hylli þeirra vitringa, er þá voru uppi og kenndu; alstabar 

urbu l>eir fyrir spotti eba hatri, og voru Gybingum til hneixlis 

en Grikkjum ab athlægi (1. Kor. 1, 23). Samt sem ábur fjekk 

kenning þeirra vibtökur og vibgang, samt s.em ábur blómgabist ibn 

þeirra, og aíleibing starfa þeirra breiddist æ meir út, og hefir stabtó 

stöbug, hvernig sem annaÖ hefir breytzt allar aldir síban, og er enn 

þá auí)sæ bæbi í oss og umhverfis oss. Hvernig er þab komtó 

til? Hvernig hefir kristin trú fengib svo dásamlegan 

vi bgang? 

Vjer leysum úr þessari spurning meÖ annari spurningu: hvernig 

kemur þab til, aí) jörbin ber ávexti? Jörfein ber ekki korn, nema 

korni sje sáb í hana, og kornib sprettur ckki, nema þab sje látib 

í jövbina, og þróast þó ekki mönnura til blessunar, nema himin- 

inn veiti hagstæfea veferáttu; en verbi allt þetta samfara, þá er 

þab ebli hlutanna, eptir því sem Gub hefir gjört þá, s& gnæg^ 

kornsins tekur s& hylja akrana. Svo er og sú þekking á Gubi og 

vilja hans og ráÖstöfunum mönnunum til frelsis, er glefeur oss 
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ki’istna menn, ab hún hef&i ekki geta?) breifezt út um jörfeina, hefbi 

ekki fagnabareyrindi Krists verib bolE'aí); en ekki heffei fagnabareyr- 

indií) fengib framgangj nema eitthvab sje til í hjarta mannsins, er 

þarfnist þess, sem Kristur færir því, og fái af því fullnægju. Of- 

beldi og illyrbi geta ekki áunnib fagnafearbobskapnum Krists vib- 

tökur í hjarta mannsins; skynsamlegar röksemdir geta ab sönnu 

greitt götu hans, og verib honum til verndar, en menn gefa 

þeim samt ekki fullan gaum, og meta þær ekki rjeítilega, og 

íhuga þær ekki nogu nákvæmlega, nema þeir finni til dýrfear og 

sanninda fagnabarbofeskaparins. Og þessi tilfinning, sú hin sæla 

rú, sú huggun, sú glebi, er hjartafe finnur til, þegar Ijús Krists 

fer ab skína inn í þaí), ber vitni þess, ab til er í manninum 

þörf sú, er enginn hlutur annar fær úr þætt, og ab e’Sli mannsins 

er þannig háttab, ab hann getur hvergi öblazt fullnægju, nema í 

Kristi. 

Ebli. hvers hlutar þýbir ásigkomulag hans, eins og þab er 

upphaflega. Ebli mannsins þýbir því þab ásigkomulag hans, sem 

hvorki áhrif annarra hluta nje frjálsræbi sjálfs hans hafa breytt. 

Eins og maburinn er nú, þegar hann fer ab vita til sín, þá er 

®^li hans spillt, og þess vegna hefir þaÖ verib sagt, aÖ maburinn 

skilji ekki eptir ebli sínu þab sem andlegt er (1. Kor. 2, 4), og 

vjer sjeum allir eptir ebli voru börn reibinnar (Ef. 2, 3). En 

þetta iiií) spillta eþli var ekki ebli mannsins í öndverí)u, því Gub 

hefir ekki gjört manninn slíkan; ekki hefir heldur spillingin eytt 

öllum leifum hins upphaflega ásigkomulags mannanna, og aldrei 

^Gtur hún orbib svo mögnub, aí) illskan verbi hiö rjetta ebli þeirra; 

því fer svo fjarri, aÖ í rauninni er illskan aflögun ,■ sem er gagn- 

stæb ebli mannsins, og því ústýrilátari og osvífnari sem hún er, þess 

^wfesæara verbur þafe, ab hún er gagnstæí) ebli hans, og því segir 

postulinn, aí) heibingjarnir gjöri eptir ebli sínu þab sem lögmáliö 

^ýííur (Rúmv. 2, 14). 

Allt eins og mannlegu ebli er nú þannig varib, ab þab lög- 

sem hann .optlega brýtur, og lætur sjer úr minni líba, og 

fyrirlítur, þaö er ritafe í hjarta hans, eins er því og þannig varib, 

sú löngun til hins gublega og eilífa, til lausnar og hjálpar, 
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frelsis og fribar, er hann optlega eybir og útrýmir, býr þó ávallt 

í brjústi hans. Og úr því þab er Gubs eilífa rábstöfun, ab menn- 

irnir skuli Öblast lausn og frib og frelsi fyrir Jesúm Krist, þá 

dirfumst vjer ab segja, ab þab sje mönnunum eblilegt ab 

þrá Krist, og ab sú þörf búi í brjðstum þeirra, er hann einn 

getur úr bætt. þessi löngun býr' í manninum, einnig ábur enn 

^hann þekkir Krist, en hún er þá eins og úljús grunur, og leitar 

alstabar, en finnur hvergi hvíld, fyrr enn hún finnur hann; en 

þegar hún er búin ab finna hann, ])á kviknar í manninum elska, 

er hrópar úr djúpi veru hans: Drottinn! til hvers ætti jeg ab leita, 

ef jeg yfirgæfi þig? þetta er meining postulans, er hann segir um 

Drottin sinn, ab allir hlutir sjeu „skapabir handa honum“ (í^ðl. 1» 

16); allir Hlutir eru svo gjörbir, afe þeir ná ekki fullkomnun sinni, 

nema í sambandi og sameining vib Krist; þö er andi raannsins 

einkanlega svo lagabur, ab hann getur ekki náb fullkomnun og 

fribi og sælu, nema í samveru vib Krist; hann leitar ^^rists eptir 

upprunalegu ebli sínu, og er skapabur „handa honum“. Af þessu 

kemur þab, ab fagnabarbobskapur Krists hefir tekib slíkan vibgang 

í veröldunni. Eins og kornife hefir breitt sig út ura veröldina úr 

því fjarlæga landi, er Gub grúbursetti þab fyrir Öndverbu, vegna 

þess þab bætir svo einkarvel úr líkamlegum þörfum mannanna, 

þannig hefir og fagnabarbobskapur Krists breitt sig ut um ríki 

veraldarinnar, af því hann bætir úr hinum andlegu þörfum, og 

fullnægir hinni miklu, brennandi löngun í andlegu ebli mannanna. 

Hver mundi bera móíi ])ví, ab þab s j e sarakvæmt 

mannicgu ebli ab trúa á Gub, eba ab maburinn sje í Önd- 

verbu til þess skapabur. Ab sönnu er þab ekki fortakanda, ab 

einstöku þjob geti verib orbin svo dýrsleg, ab hún hati næstum 

alls engan grun af því, ab Gub sje til; verib getur og, ab stöku 

mabur mebal vor villist svo ofbobslega, ab um hann megi meb 

eanni segja, ab hanni sje án Gubs í heiminum, ab honum sje gagu- 

stæbilegt ab hugsa eba heyra talab um Gub, og allt gott sje íi*** 

honum vikib, þegar hann er búinn í mörg ár ab herba' hjarta sitt, 

og hefir synjab hinu góba og háleita um alla hlýbni, en velt sjer í 

munabarlífi, eba ágirnd, eba ómennsku. En þetta ástand er fuH- 

i 
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komin spilling. því meban þtí ert ekki btíinn ab her&a hjarta 

þitt, þá veit jeg fyrir víst, ab þegar jeg tala vib þig um Guí), 

kinn eilífa, sem allir hlutir eru byggfeir á, og stendur stöfeugur, 

hvernig sem veröldin breytist um aldur og æíi, og vilji hans bifast 

okki, hvernig sem mannlegur vilji fer. á reik; um Gub hinn al- 

máttka, er sólir skína og sólir myrkvast ab bobi hans, ríki heljast, 

og ríki eybast, en ekki fellur einn titlingur á jörí) án hans vilja; 

um Gub hinn heilaga og rjettláta, er gjalda mun sjerhverjum epíir 

því sem hann hefir til unnib, og hib illa mun ekki fá í inóti 

stabib — þegar jeg tala vife þig um þetta, þá iveit jeg fyrir víst, 

ab ræba mín fær á þig, og sannfærir þig, ekki meb þvf ab færa 

td djúpsæar ástæbur, nje heidur meb haglegum ályktunurn, heldur 

vcgna þess hún verbur afe gebjast hjarta þínu, og koma saman 

vib þab, sem óspillt er í ebli þínu, svo ab þú finnir ab hún 

er sönn.. 

En þab er líka samkvæmt mannlegu ebii, ab trúa gublegri 

opinberun. |)ó GuÖ sje ekki íjarlægur neinum af oss, og vjer 

sjáum aistabar merki Gufes, hryggir þab oss þó optsinnis, ab vjer 

finnum, ab hann býr í því ijósi, er hugur vor fær ekki ab komizt; 

þcgar vjer lítiim upp til hinina hans, er vjer fáiim ekki upp í 

komizt, þá liggur þab beint vib, og er oss eblilegt, ab óska Gub 

komi nibur til vor, og birti sig, og gefi oss svo mikla þekking á 

®jer, ab hinn reikandi hugur geti stabnæmzt, og hib skelfba hjarta 

fengib hvíld. Um allan jarbarhnöttinn og um allar aldir hefir 

^6rib talab um gublega opinberun, þab er optast nær samsetningur 

ekröksögur, en einnig þær bera þess vitni, hversu eblilegt mann- 

toum sje, ab íraynda sjer, ab Gub, sem hlýtur ab vilja, mennirnir 

fi^fist þekking á sannleikanum, hafi ekki látib þá öldungis tilsagnar- 

lausa. Eba voru þab ab eins fávísar |)jóbir í fornöld, er fundu ab 

þær þörfnubust gublegrar opinberunar? Er mannkyninu nú farib 

®^o fram, ab þab þurfi engrar opinberunar vib, og vilji vib enga 

opinberun kannast? Lítib í kringuni ybur, þegar einhver kémur, 

segist vera spámabur, og ])ykist hafa fengib háleitar opinber- 

anir, g^pta gjört tákn og stórraerki, og hafa æbra Ijós enn abrir 

*^enn í sálu sinni, og gáib ab, hvernig menn flykkjast utan um 
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hann, ekki aíi eins hinn fávísi múgur, heldur og þeir, er vilja láta 

telja sig í tölu þeirra, sem vitrir eru og vel aí) sjer. Slíkt er 

svívirhileg hjátrú, dramb og hjegúmagirni, vitanleg e£a úvitanleg 

svik af beggja hálfu; en einnig lygin á ab bera vitni sannleikanum, 

og sýna, ab þab er sterklega innrætt mannlegu efeli, ab mafeurinn 

leiti þangaí) til hann finnur Guí), nær og skýrar, enn' í einum sam- 

an vií)burbum náttúrunnar. En því leitib þjer þess hjá lyginni, 

er sannleikurinn býbur y&ur? Hvers vegna leitib þjer þess í leyn- 

um og myrkri, sem liggur bert í dagsljosinu? Fagnabarbobskap- 

ur Krists læbist ekki um kring í ískyggilegu rökkri, heldur er 

hann opinber öllum kynslöbum; hann er ekki grundvallafcur á 

fiugufregnum og tortryggilegum frásögum, heldur hefir hann grein- 

ilegar ástæfeur vi& ab stybjast; hann bobar ekki heimskulegan 

'samsetning, heldur þa&, er hver hreinskilinn hugur verbur aí> 

glebjast vib ab heyra: ab Gub hefir opinberazt í þeim, sena 

æbstur er allra manna, og hin rjetta korúna og prýbi kynslobar 

vorrar, sem gjörbist inabur og brobir vor, en er þú mynd hins 

ósýnilega Gubs, og frumgetningur allrar skepnu, og fyrir hann 

eru allir hlutir skapafeir, bæbi á himni og jörfeu, sýnilegir og ú- 

sýnilegir; sá hinn sami var ábur enn allt annab, og allt vibhelzt 

'fyrir hann (Köl. 1 , 15. 16. 17). þetta einkaágæti opinberunar- 

innar, er hun hefir 'syo mjög um fram allt annab, sem kallaí) er 

gubleg opinberim, eba er þab í raim og veru, er hún fullnægir 

sálunni meb, sem þráir þekkinguna á Gubi, og nánara samfjelag 

vib hann — þetta ágæti er þab, sem um fram allt hefir veitt og 

enn veitir fagnabarbobskapnum Krists svo abdáanlegar vibtökur 

mebal mannanna. 

Enn fremur er þab manninum eblilegt, afe trúa á gublega 

forsjón, og vilja gjarnan heyra talab um hana. Undir eins 

þegar talab er um forlög, háleit og úbifanleg og úviferábanleg 

forlög, er stjúrna allri rás vibburbanna á jörbunni, en. mannleg 

vizka og mannlegur máttur ' megna ekki aí) kollvarpa rábsálykt- 

unum þeirra, þá fær slík ræba á menn, og kveikir lotningu í 

hjörtum þeirra, af því hún mútmælir því, sem gagnstæbilegast er 

hinni mebfæddu tilfinning í mannlegu hjarta, en þaí) er hin eybilega- 
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tugmynd, sem brýtur nifeur allt þafe sem heilagt er, um hib stjðrn- 

lausa vald hendingarinnar og tilviljunarinnar. En ef vjer íhugum 

þessi forlög nokkufe gjÖrr, sjáum vjer skjðtt, hversu sá hugur er 

hugguii horfinn, sem finnur ekkert (þegar hann vill lypta sjer yfir 

rugl og reik vanalegra hugsaiia) nema ósveigjanlega ákvörbun, er 

allir hlutir verba s& hlýba. því sje allt fyrir fram ritaí) í hina 

uiyrku bók, er straumur tímans gjörir ekki annab enn fletta upp, 

jafnótt og hann líbur fram hjá, þá er sjerhver athöfn ákvörbub 

lyrir fram, og sá sem syndgar, hefir fyrir fram verib ætlabur til 

syndar og hábungar, og sá, sem hib góba og háleita þroskast í, 

hefir ekki abhyllzt þab meb frjálsum vilja, heldur hefir naubsynin 

knúib hann. Hve miklu betur gebjast hjarta voru kenningin um 

bina gublegu forsjón. Samkvæmt þessari kenningu er ekki heldur 

neitt til í öllum hinum víblenda heimi, er kallab verbi hending; 

þó er ekki óbreytanlega ákvarbab, hvab mikib gott eba illt 

hver frjáls vera skuli abhafast. Gub hefir úthlutab sjerhverri veru 

þab svib, sem hún á ab vinna á, og hefir sett henni takmörk, er 

hún fær ekki ýfirsíigib; en á þessu svibi, getur hin fijálsa vera 

hnigib ab hvötum hins góba, ebur látib tælingar hins illa hrífa sig 

^eb sjer; hvab sem hún kýs, kýs hún þab sjálf, og sú kosning 

‘sebur því, hvort hún verbur sýkn ebur sek. En hvab sem þú 

fær þú ekki vald til ab koma því einu fram, sem þjer sýnist 

Sott; rábagjörbum þínurn verbur hrundib, ebur þær fá framgang, 

valdi, sem ekki er þitt vald, og sjerhvert orb, sem varir þínar 

^söla, sjerhver athöfn, sem hönd þín fremur, fer fram undir al- 

oaáttugri stjórn, er leibir allt á sínum vegum, og þeim, sem kapp- 

hosta ab gjöra hib góba stabfastlega og einlæglega, og bibja meb 

^*ibmýkt og trúrœkni, er hún miskunarrík og líknsöm forsjón, og 

^setur alla hluti snúast þeim til góbs. þetta er sú hin eina kenning, 

getur veitt hjai’tanu hvíld; en einmitt af því hjartab tekur svo 

fúslega á móti henni, leitar þab og á alla vegu ab jarteiknum því 

stabfestingar, ab Gub annist mennina á þenna hátt. því sje 

gubleg forsjón til, þá skiljum vjer ab vísu, ab rábsályktanir hennar 

optlega ab vera órannsakanlegar, og vegir hennar órekjan- 

^^gir, takmörkubum skilningi vorum, en þab hlýtur samt einnig ab 
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gefa sjezt á jörburmi, ab Gub er til, sá er stjórnar. liversu fus- 

lega leitum vjer því bæbi á vorum og annara manna lífsferli, sem 

lítib ber á, sem og í hinum inikilvægu vibburbum , cr koma jÖrb- 

unni í hreifingu, afe' sjerhverju jarteikni, er vitnaí) geti um stjórn- 

andi hönd, og sjerhverjum votti, er vjer gctum um sagt: þetta er 

ekki tilviljun, og ekki afe eins mannleg aíhöfn, heldur er þab Gubs 

rábstöfun; og sjerhvert þess háttar jarteíkn geymum vjer í brjósti 

voru til styrkingar oss í tru vorri. En þar sem vjer nu stundum 

finnum slík jarteikn, og stundum ekki, þar sem vjer svo optlega 

verbum ab trúa, þó vjer sjáum ekki, svo ab vor hin veika sál 

verbur opílega kvalin, af efasemdum, þá spyrjum vjer, hvort ab 

um allar þær þúsundir ára, sem libnar eru yfir jörbina, sje ekkert 

jarteikn komib frá Gubi, er berlega haíi opinberab miskun hans 

öllum ])jóbum, og stabfest loforb forsjónar hans, svo augljóslega, 

ab þab færi sálunni birtu, þótt hún á hræbslustundum sínum sjái 

jafnvel ekkert utan myrkur umhverfis sig. þetta jarteikn er þab, 

sem hinn kristilegi fagnabarbobskapur bobar oss meb ])essum orbum: 

Svo elskabi Gub heiminn, ab hann gaf Son sinn eingetinn, til þess 

ab hver, sem á hann trúir, glatist ekki, heldur hati eilíft líf (Jóh. 

3, 16). Ilver sem trúir þessum bobskap, hefir fundib jarteikn þab 

frá Gubi, sem hann ábur leitabi alstabar ab meb svo mikilli óró- 

semi; og dýrb þessa vitnisburbar, og Ijós ))ab og huggun, sem í 

honum er fólgin, er þab, sem hefir útvegab og útvegar enn þ^ 

fagnabareyrindi Krists < vibtökur á jörbunni. 

Einnig á vorum rósömu æfistundum 'gebjast ])etta fagnabar- 

eyrindi vorum innstu og beztu tilíinningum, en vjer getum ekki í 

móti mælt, ab þegar allt er kyrrt í oss og kringum oss, eba sje 

þab eintóm glebi, sem hrærir hjarta vort, þá finnum vjer luibur 

til þess, hver þörf oss er á því; ])ví ])ab er *ab vísu satt, ab heil- 

brigbir ])urfa ekki læknis, heidur þeir sem vanheilir eru (Matth- 

9, 12). Vjer skulurn ekki ávíta sjálfa oss, þó vjer sjeum 

æííb jafnsjúkir, þó vjer dirfumst annan tíma raeir enn annan, 3-^ 

nálgast hinn eilífa Föbur, þó vjer fiiinum ])á betur enn endrariiair 

ab Gubs náb er yfir oss, ab vjer erum í samfjelagi vib hann, 

höfum hans frib. þar mun koma, ab Iiinir hreinskilnu og aub- 
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itijúkii munu aptur íinna til sjúkdomsins, og eins og rödd læknis- 

ins er hinum sjúku kær og huggunarfull, eins munu þá Krists 

huggunaror?) fá afe nyju vibtökur í hi'nu skelfda og 

sundur kramda hjarta, Meban dagsverk vort veitir oss Ijett, 

og vjer höfum upphvatningu til þe?s, og laun fyrir þab, og ávextir 

þess þrúast fyrir augum oss, og mennirnir þakka oss fyrirhöfn 

vora, þá eigum vjer ab vísu bæbi aí) þakka og bibja, en þú er 

þá hjarta vort heilbrigt og stabfast. Aptur á múti þegar erfifeib 

ier ab verfea þungt, þegar vjer reynum mútstöbu, vanþakklæti, 

bakmælgi, þegar vjer verbum ab leggja mikib í sölurnar og höfum 

ekkert ab reiba oss á, nema rödd skyldunnar í samvizkii vorri, þá 

skiljum vjer hvab þab þýÖir, ab öll verk vor eigi ab fara fram í 

Jesú, nafni, í hans nafni, er sjálfur lagbi mest í sölurnar, og 

hefir sagt, aÖ lærisveinninn sje ekki fyrir meistara sínum, og ab 

hver, sem ekki taki kross sinn og fylgi honum, sje hans ekki 

‘V'erbur (Matth. 10, 24. 33), en seglf og á Öferum stab: Sælir erub 

þjer, þegar menn aíyrba ybur og ofsækja og tala gegn ybur alls 

honar illyrbi mín vegna, þó Ijúgandi (Matth. 5, 11). þegar sam- 

^•zka vor er í fribi, og vjer finnum ab oss fer fram í því, sem 

Sett er, þá skulum vjer ab sÖnnu ekki draga sjálfa oss á tálar 

segja oss syndlausa, því þab er oss fullkunnugt, ab vjer verbum 

^jettlættir af Gubs miskun en ekki fyrir vor verk; en þab er þÚ 

heiskja ibrunarinnar, er lætur oss finna allan sætleik Krists hugg- 

tinar; þegar einhver yfirsjon, annabhvort afbrot eba hirbuleysi, 

hvelur oss, þegar vjer finnum til alls hins illa, sem í oss býr, og 

honia vili í Ijús, og kemur opt í Ijús í orbi eba verki, í smáu 

stúru, þegar vjer lííum hyldýpi spiHingarinnar í oss, þá, og 

ekki fyrr, skiljum vjer fullkomlega, hvab til þess kom, ab hinir 

^Jodugu abhylltust Jesúm (Lúk. 15, 1), þá finnum vjer, hvab varib 

í þab fagnabareyrindi, sem bobar oss hann, er hafbi vald á 

^ ^yrirgefa syndirnar (Matth. 9, 6). þegar kærleikinn er allt í 

oss á vegferb vorri, og vjer eigum vibkvæma, hugula og 

vini, þ*t vitum vjer ab sönnu, hver hafi glætt og helgab kær- 

'ann á jörbunni; en sá, sem er einmana og munabarlaus, finnur 

e bezt, hvab vjer eigum, þar sem er hinn himneski vinur, sem 

13’ 
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elskaí)i oss og gaf sjálfan sig út fyrir oss (Ef. 5, 2), og hefir 

sagt: þann, sem til mín kemur, mun jeg ekki frá mjer reka (Jóh- 

6, 37). Og þegar- dauSinn kemur og gjörir oss einmana, þegar vjer 

stöndum vií) gröfina, og engin rödd þaban svarar harmatölum 

vorum, þá svarar hann oss enn, er hefir meí) fagnabarbofcskapnum 

leitt í lj(5s lífií) og ödaubleikann (2. Tím. 1, 10); og þegar skelf- 

ingar daubans heimsækja hjörtu vor sjálfra, og dymmu hans dregur 

fyrir augu vor og öll aubæfi veraldarinnar koma oss aí) engu 

haldi, og sorg vina vorra verbur oss ekki til annars enn ama, og 

sála vor hættir ab geta fundib sjer neina huggun í brunnum spek- 

innar, þá getur samt hjarta vort gripib Jesu nafn, og þessi hugg- 

unarorb hans hljöma þá í því: Jeg er farinn á undan, ab tilreiba 

ybur stab, svo ab þjer sjeub þar sem jeg er (Jöh. 14, 2. 3). 

Er nokkub annaf) nafn, er verbi sett í stab þessa? efea ann- 

ar fagnabarbobskapur, er fullnægi svo hinum dýpstu tilfinningum 

vorum? Og af þessu orsakabist, ab svo margir töku fyrir önd- 

verbu feginsamlega vib kristinni trú; af þessu orsakast, aí) hún 

hefir getab komizt svo vfba og hefir vi&haldizt allar þessar aldir; 

af þessu orsakast, ab vjer erum algjörlega sannfærbir um, ab hverjar 

breytingar sem hjer eptir verba í veröldinni, og hvort sem straum- 

urinn ber heldur frá eba ab Krists kyrkju um stundar sakir, þ^ 

mun þessi trú aldrei úr gildi ganga; þab getur aldrei komi^ 

önnur í stab hennar, svo framarlega sem hún verbur ætíb söm, og 

svo framarlega sem mannleg náttúra verbur ætíb söm. pess vegna 

heyrum vjer, ab þeir, sem leita sálu sinni hvíldar, án þess ab 

vitja Krists, viburkenna áVallt, ab þeir hafi ekki fundib þab, er 

þeir leituSu ab; þess vegna heyrum vjer, ab þeir, sem finna hann, 

segja ávallt: þetta var þab, er jeg hafbi svo víbs vegar ab leitaí), 

og af svo innilegri og sárri löngun, en hvergi getaí) fundib, þangab 

til jeg fann hann. 
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23. 
ÍSRAELSLÝÐUR VÆNTI KRISTS. 

Hátíbir kristinna manna eru fagrir dagar og fagnabarríkir. 

Hu&i sje lofl a?) þeir dagar eru til, er verkamafeurinn getur lagt 

^ífeur byrfei sína, er glefein sækir híbýli vor heim, fer aí) leika vib 

börnin í húsunura, og segir vib hina fullorbnu: Skammizt yí)ar ekki 

glebjast meb hinum glöbu, því nema þjer verbib börn í annab 

®inn, getib þjer ekki komizt í hiinnaríki. Guí) gæfi ab vjer á 

slíkum hátíbardögum gætum Ijett á sjerhverju örmæddu hjarta, og 

leitt glebina þangab, sem hún er ekki vön ab koma! En kristilegar 

tiátíbir eru og slíkir dagar, sem ætlabir eru til alvarlegra hugleib- 

og hvers vegna ættu slíkar hugleibingar ekki ab geta verib 

^labrar náttúrú? Meira ab segja: Hvaba glebi er hreinnar og 

I^áleitrar náttúru utan henni fylgi alvara? Látum mennina leita 

þess, er þeir vilja í veröldinni, en jeg ætla á hátíbardögunum ekki 

síbur enn á hryggbardögunum ab leita þess, er ekki má án vera, 

hryggbin ekki ab verba huggunarsnaub og glebin meb öllu 

öfilhlýbileg, jeg ætla ab leita Gubs og hans frelsis. Og sjerhver 

^^•'stileg hátíb minnir á þetta Öbrum dögum fremur. Klukkurnar 

I^alla alla menn meb hátíblegum hljömi til kyrknanna, og þeir 

®^fnast ab úr öllum áttum til helgidúma sinna. þab er undarleg 

'^ögun, er hvetur þá til ab yfirgefa skemmtun sína heima ebur utan 

yss og vitja hinna alvarlegu staba, er Kta út eins og þeir sjeu 

handa annari veröld, enn hinni sýnilegu. Og undarlegt 

^fú er þab, sem hljúraar þar í möti oss, þab er nafnib: Jesús 

Hstur — þessu nafni lúta Öll knje, þab krefst lotningar af hinum 

^ ^bsama, þab veitir hinum aubmjúka trúnabartraust, þab vekur 

Ijettúbuga til umhugsunar, þab huggar hjarta hins hrellda,,og 

^ sem gubræknir menn heyra þetta nafn nefnt, fylgja því 

helgustu endurminningar og merkustu kenningar og sælustu 
^onir. 

Slíkar kristilegar hátíbir eru- nú á dögum haldnar um allan 



193 ísraelslýí/ur vænti Krists. 

heiirij og sjerhver sunnudagur er slík hátíb; hvernig hefir þessi 

sibur hafizt? því veríiur ekki í móti mælt, ab kristin tru sýnir 

mátt sinn á þessum tímum, or?) hennar og jaríeikn og áhrif birtast 

á mefcal vor, rniki?) ebur lítib, í hverju hjerabi og á hverjum bæ, 

og í hvers manns hjarta. En allt þab, sem ti! er á jÖr?)unni, á 

sjer eitthvert upphaf; hvar hefir þá hin kristna trú hafib skeií) sitt 

á jÖrbunni ? Jeg leita land úr landi, og langt fram eptir ölduni; 

en upphafibj er jeg leita aíi, hverfur samt ekki í skugga svo fjar- 

lægra tíma, ab ekki sjeu til nema úáreibanlegar frásögur ab skýra 

mjer frá því; kristin trúa er komin í Ijús á slíku tímabili, ab þaban 

í frá hÖfum vjer sannar sögur af atburbum þeim, er hafa orbife 

henni samfara, hver fram af Öbrum. Ogerjegnú leita ab upphafi 

hennar, þá er eins og geislar leibbeinandi stjörnu Íei?)i mig æ 

lengra og lengra, þangafe til stjarnan sta&næraist yfir ijarlægu landi, 

yfir litlu þorpi, yfir fátæklegu herbergi, og þar linn jeg í jÖtu einni 

þab barn, sem er höfundur hins kristilega lífs, þess er nú er svo 

margbreytt orbi?), og hefir svo víba um lönd flogi?). 

Gub minn! 6 hversu lætur þú mikilvæga hluti rísa af því, 

er þykir vera svo lítilsvert fyrir mannlegum augtira ! Var nokkur 

sá mefeal allra þeirra, er um þær mundir rjebu ráb sín e?)ur voru 

þegar farnir ab fremja þau storvirki, er þeir ætlubu ab breyta meö 

ástandi mannkynsins; var nokkur sá mebal ailra þeirra, er ottu?'- 

ust þá ey?)ing, er þeir hjeldu væri ab búa um sig undir skýUi 

svipullar roseradar; var nokkur sá mebai allra þeirra vitringa, er 

leitiÆu frjetta af nálægum og ókomnum tíma - var noklfur sá 

me?)al allra þessara manna, er sqjeri augum sínum til Betlehenis? 

var nokkur sá, er gæfi gaum a?) spásögunni um þa?), er fram haföi 

farib á einni núttu, mö?)ur ökominna störtífeinda? Ovörum og 

skyndilega hljöma?)i fagna?iarbo?)skapurinn um þab barn, sem þ‘^ 

var í heiminn bori?), um þann freisara og hÖf?iingja heimsins, er 

þa?)an var út genginn; þessi bo?)skapur brauzt fyrst í gegnuni van- 

vir?)ing og því næst gegnum ofsöknir og alls konar fjandsamlegt 

ofríki, hann hljöma?)i frá fjalli til fjalls og af strönd til strandar, 

svo bergmáli?) kvebur enn vi?) í Öllum endimörkum hinnar ví?)lendu 

veraldar. 
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/ 

Ovömm — já ut í löndum, í hinum mörgu ríkjum heims- 

byggbarinnar, í hinni miklu höfufeborg, er skelfdi konunga jar?)- 

arinnar me?) nafni sínu, og drd afe sjer æ meir og meir af aubr 

^fum allra ríkja, og listum og vísindum þeirra: þar voru öllum 

^önmmi þessir atburbir ókunnir. En í Jerusalem væntu 

luargir endurlausnarinnar, huggunar Israels, þeir höfSu 

^6yrt forfe^ur sína tala um hana, þá er sjeí) höffeu fyrirheitin 

^^engdar og breitt fabminn móti þcim, og voru dánir í trúnni 

(Hebr. M, 13), og höfbu fengib trú sína og von í hcndur úkomn- 
* 

^un kynslóbum. TTversu merkileg er þessi eptirvænting! — þú hin 

Undarlega og okyrrláta, ætíÖ framgjarna og ætíb kúgaba.þjob út á 

^inu vanvirta landil hvernig komu þœr upp hjá þjer, hinar stor- 

Ííugubu ímyndanir um tignarvatd, er rísa mundi úr skauti þínu ? 

hvernig urbu þær allar ab hugmyndinni um hÖf?)ingja, frelsara og 

^udurlausnara af ætt Davíbs og úr Ðavíbsborg? Hvernig fúr þessi 

^ugmynd ab verba svo rik, ab hún kæmist til annara landa, svo 

^ilur austurheimur var, eptir sngusögn sjálfra heibingjanna, fullur 

eptirvæntingu um heimshÖf&ingja þann, er koma miindi af Gyb- 

^ugalandi ? þjer hjarbsveinar Betlehems! af hverju vissub þjer, ab 

^i'ottinn ICristur, Giibs smurbi, ætti ab koma, svo ybur var þab 

eins nýlunda, ab hann væri kominn, og afe þjer skyldub leita 

^^us sem barns i jötu einni ? Ó! saga kristindómsins iiær fram 

daga Ivrists; forn fyrirheit eru til, og þau eru ekki draum- 

u>av nje tælandi myndir sjúks ímyndunaraíls, heldur eru þau ohvikul 
oe* á ^ <^reibanleg, eins og stöbugt skin einhverrar stjörnu; fornar spár 

®^u tilj ritabar meb myrku, en omáanlegu letri, löngu fyrr enn 

^|PpfylUngin sendi Ijúma sinn yíir þær, svo þab letur varb læsilegt 

olluin kynþáttum jarbarinnar. 

Jeg vil ekki keppa um þa?), hvar vjer eigum ab byrja, en 

vist er þab fögur tilhugsun, Jiafi hngbobib um endurlausnina vaknaí), 

I gar er andi mannsins var lagbur í ánaubar fjötur, hafi hin sæla 

lódd fyrirheitanna hljúmab frá vörum hinnar eilífu miskunar, þegar 

hib eilífa rjettlæíi bobabi vorum fyrstu foreldrum skelíilegar hút- 

hins fyrsta dúms. í hinni elztu búk ritningarinnar finn jeg 

*’'taba formæling yfir því dýri, er Öll börn mannanna hafa vibbjúb 
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áf yfir hinum ískyggilega, fláráha, eitraÖa höggormi: nJeg mun 

setja Ijandskap milli þín og konunnar, og á railli þíns afkvæmis 
I 

og hennar aíTtvæmis; þaÖ skal mdla sundur hÖfuí) þitt, 

og þá skalt bíta þa^ í hælinn“ (1. Mós. 3, 15) — Hvaí) þýíia 

þessi orh ? á allar tungur og í allra manna hugskotum, merkir 

höggormurinn líking hins illa. þegar febur vorir voru afe skálda 

um hií) skaí)samlega vald, er heldur gjörvallri jörbinni í fjötrum, 

og þrýstir afc brjósti sjerhvers manns og hótar a?) fyrirfara lífinu 

og voninni og ^llri dýrh himins og jar^ar: þá lýstu þeir því eins 

og ógurlegura ormi, er hringi sig utan um alla heimskringluna og 

liggi þar mel hræbilegu og gínanda gini og kreysti og kremji í 

bngíium síntim allt þaí) sem lifir á jörbunni. þegar vjer viljum 

lýsa hinu illa og skýra frá hinu sviksamlega afli tælingarinnar, 

hvernig þafc læbist ab herfangi sínu, innan um saklaus og brosandi 

blóm, og ræbst svo skyndilega á þann, er ekki uggir ab sjer: þá 

fer oss eins, a^ vjer höfum ekkert ab líkja því vife, utan þann 

hinn skríbanda höggorm, er fer í krókiim og f:lur hina ískyggilegu 

fegurb litar síns, innan um skraut marglitra blóma, og siíur um 

þá, er ganga um í grandleysi ebm sofa ugglausir, og er svo ska^- 

vænlegur, a& sagt er hann seiÖi jafnvel ab sjer meb augunum 

þann, er hættuna sjer, svo hann fær ekki umfluib óvin sinn, heldui* 

verbur dreginn æ því nær af huldum krapti orrasaugnanna. þegar 
4 

vjer tölum um hib sára samvizkubit, og hinn leynilega ótta, 

kvelur hjarta hins seka, köllum vjer þab orm, er aldrei deyn 

Vjer verbum þess varir, ab eitur, áþekkt því úr höggormstönninnij 

er runnib inn í manninn og út í allar æ^ar hans, og nú eru, eins 

og ábur í Paradís, englar hegningarinnar settir aí) gæta vegarins 

ab lífsinstrje (1. Mós. 3, 24). Ebur svo jeg tali án samlíkingar, 

þá er illt og táldrægt og ska^samlegt vald til, er lætur oss veríia 

vara vifc afl sitt, ekki ab eins alstafear umhverfis oss, heldur og ^ 

brjósti sjálfra vor; þab tælir nianninn til syndar og vígir hann ^vo 

til eymdarinnar. En hversu rík sem yfirráí) hins illa eru, þ^ 

maburinn samt ekki ab öllu leyti yfirbugafeur, hib illa og maímrinu 

eiga í strífei saman, þab ber sig ab svíkjast ab honum og bíta hann 
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í hælinn, og ma?)urinn ræfest á máti því til ab mola sundur höfuf) 

þess. Hverjum þeirra mun verba sigurs auf)if) ? 

Hverjum þeirra mun verf)a sigurs au?)if) ? — Er þaf) auf)velt 

af) svara þessari spurningu? Værir þií buinn af) svara henni mef) 

fullkominni sarafæringu, þá mundi Öll örósemi þín hverfa, þá 

mundi ekki fraraar vera dugleysi í hjarta þínu, heldur styrkleiki, 

og ekki kvíf)i, heldur von. Allt traust til framkvæmdar göbum 

gjörbum, allt hugrekki, er hrindir burt áliyggjunum, er vissulega 

á þeirri sannfæring, af) hifi illa muni af) lokunum ekki fá 

Rigur, af) maburinn muni fá yíirstigif) þafi, af) afkvæmi konunnar 

inuni hæfa og mola í sundur höfuf) höggormsins. En getur hann 

áorkaf) þetta af sjálfsdáfum ? Munu mennirnir nokkru sinni sjálf- 

krafa taka sig saman um, afi brjáta hif) illa undir fætur sjer ? Ef)ur 

á einn af) rísa upp til þess, er veki og efli hina sofandi krapta 
✓ 

og safni þeim undir eitt merki ? A einn af) rísa upp af afkvæmi 

konunnar, af hinu máttvana, fallna, spillta mannkyni, er nógu 

sterkur sje til af) drepa hvern þann orm, er bítur mannleg hjörtu, 

af) drepa hinn ögurlega orm, er vefur sig utan um alla hina 

jarbnesku tilveru ? — Já! sannarlega, vjer þekkjum allir einn, sem 

or ætlabur til þess, og hann er talinn á mebal sona Evu; en 

þá er og einkanlega um hann skráf) í því fyrirheiti, er for- 

feburnir hafa fyrir þá sÖk rjettilega kallab hinn fyrsta fagn- 

^fjarbobskap. 

En þetta fyrirheit, þessi spádömur stendur ekki einn sjer, 

er alltaf ítrekabur hvaf) eptir annaf) og stafifestur og fastsettur 

*^ef) æ nákvæmari ávísunum. Abraham fár um kring í landinu, 

reisti tjöld sín, dg hagarnir voru fullii: af hjÖrbum hans, en 

stöf) einn uppi mebal aubæfa sinna, og þjðnar hans áttu af) 

^i*fa hann. f>á sagbi Droítinn til hans: líttu á himininn og tel 

^QÖrnurnar, ef þu getur: þannig skal afkvæmi þitt v^rfia; Abraham 

®kal sannarlega verf)a mikil og máttug þjóf), og allar þjóbir 

jarbarinnar skulu blessun hljdta fyrir hann (Í. Mðs. 15, 3 og f.). 

þetta fyrirheit var ítrekaf) vib fsaak (1. Mðs. ?6, 4) og vif) 

Jakob: afkvæmi þitt skal verba eins og dupt á jörbunni, og þtí 

®halt tít breifiast til vesturs og austurs og suf)urs og norfiurs, og 
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fyrir þig og afkvæmi þitt, skulu allar þjóítir á jörfeunni blessun 

hljóta (1. Mös. 28, 14). þaí) eru mikil orb: blessun handa öllum 

kynkvíslum, öllum þjöbum á jöröunni. Hver þekkir nokkra upp- 

fylling, er geti samsvarafe þessu loforbi? Spyiji?) þá tíma, sem 

libnir eru, spyrjiS um öll lönd, nær og íjær, spyijií) í höllum og 

hreysum, spyrjib barnib, sem heyrt heíir hinar fyrstu frásögur um 

Gubs vegu á jörbunni af vörum möbur sinnar, spyrjií) gamalmennib, 

sem hefir heyrt og sjeí) svo margt og mikib í veröldinni, spyrjib 

þá, sem leitaí) hafa hvíldar sálum sínum, þá sem haft hafa sund- 

urkramib hjarta, og þjér heyrib hvergi nefnt neitt, er verbi kallab 

blessun handa öllum kynkvíslum, utan einungis Krist og hans 

fagnabarbobskap. Hann hefir iátib Ijös sannleikans skína raebal 

þeirra, er sátu í daubans skugga, hann hefir látib hina miklu rödd 

rjettlætisins hljöma frá siibri til norburs, hann hefir bobab þeim 

frib, sem fjarlægir voru og þeim sem nærstaddir voru, svo 

allir hafa abgang til röbursins í einum anda (Ef. 2, 17. 18), 

hann hefir leitt í Ijös lífib og ödaubleikann; og líkamlegt frelsi 

og jarbnesk sæla hafa einnig verib í för meb fagnabarbobskapnum, 

þar sem hann heíir verib bobabur öbrjálabur og eins og tign hans 

var sambobib. Jietta er ekki enn þá allt saman fullkomnab, en 

þö tekur þab gublegum þroska (Köi. 2, 19). —- En hver leit nií 

frá tjöldum Abrahams yfir landib, er afkvæmi hans átti ab fylla, 

yíir fjarlægustu ríki og lönd, langt gegnum ökomnar aldir? hver 

vissi, ab eitt sinn skyldi renna upp blessun handa öllura þjöbum? 

hver tengdi þessa blessun vib afkvæmi Abrahams? Sannarlega! 

þö ab vjer hefbum jafnvel .engin Önnur fyrirheit enn þetta, gætum 

vjer samt ekki verib í efa um, ab þab er komib frá honum, sem 

kallar þá hluti er ekki eru, eins og væru þeir (Römv. 4, 17), og 

hefir fyrir fram vábib meb sjálfum sjer, ab biía til einn söfnub í 

fyllingu tíraans, til ab safna öllu undir eitt höfub, sem er Kristur 

(Ef. I, 9. 10). 

Afkværai Abrahams færbist ut um landib, og var þeirri þjöb 

svo farib, ab allur fjöldi hennar var hvorki betri nje sælli, enn 

abrar þjöbir; en samt var heuni truab fyrir orbunum Gubs (Römv- 

3, 2), og hinn spámannlegi andi var máttugur í henni, og bobabi 
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stundum myrkt og stundum berlega leyndarddm þann, er átti ab 

verba opÍnberaí)ur á sínum tima. Vjer getum ekki í þetta sinn 

skobab hin merkilegii afdrif þessarar þjðbar, nje hvernig Gub ura 

Kiargar aldir talabi til febranna fyrir spámennina; en hvernig og 

hversu optlega sein þjdlin reyndi á þolinmæbi Guíis, voru samt 

allt af nokkrir eptir, sem ekki luíu skur<bgoí)iinum, og spámenn og 

vitringar og löglærbir risu upp meíial Jijófearinnar; og jafnvel þd 

ab Jeriisalem grýtti spámenn sína, og lííljeti þá, sem henni voru 

sendir, hjelt sajnt rödd þeirra á fram ab hrdpa, og kveikti þá 

eptirvænting, er varÖ æ styrkvari og stabfastari. 

þessi eptirvænting var tengd vib Davíbs ætt, því Drottinn 

hafbi sagt vib hann fyrir raiinn spámannanna: æ.tt þín og ríkistign 

skal eilíílega vera stabföst fyrir augliti mfnu, og veldisstdll þinn 
I 

skal standa stöbugur ,ab eiliTu (2. Sam. 7, 16); og fyrirheit Drottins 

hjeldu sífellt á fram ab hljdma í hinum helgu söngvum þjdbarinnar: 

»deg hefi fundib Davíb, þjdn minn, jeg hefi smurt hann meí) 

heilögu vibsmjöri mínu. Hönd mín skal jafnan veita honum full- 

tingi, og hönd mín skal abstoba hann. Og jeg vil gjÖra hann 

frumgetnum syni, allra hæstan mebal konunga jarbarinnar. 

•^eg skal geyma miskunsemi minnar vib hann eilíflega, og halda 

frulega vib hann sáttmála minn. Eilíflega skal jeg honum aflívæmi 

gefa, og stybja veldisstdl hans æ meban himininn er til. Ef aí) 

hörn hans yíirgefa lögraál mitt og ganga ekki frani í rjettindiiin 

*^ínuni, þá skal jcg vitja synda þeirra meí) hirtingarvendi pg mis- 

dörfea j)eirra meÖ refsinguni; en miskun minni skal jeg ekki frá 

þeim sniía og ekki skeika í sannsögli minni, jeg skal ekki vanhelga 

SHttmála minn, og ekki breyta því, sem gengib er fram af vÖrum 

*^ínum. Eitt sinn hcfi jeg svarib vib sannsögli raína, jeg skal ekki 

^jnga ab DavíÖ: afkvæmi hans skal vcra til ab eilífu, og vcldis- 

stdll bans, eins og sdlin * fyrir aiigliti mínu“ (Sálm. 89, 21 og 

vv.). Og þd leit þab út eins og Drottinn lítskúfabi honum, 

diiýtti sáttmálann viÖ l:)jdn sinn; ætt Davíbs varÖ ab spotti í 

^ngutn allra nábúa sinna, og kdrdnu hans var kastab til jarbar; 

efubust konungarnir og ÖÍI jijdbin í landimi efabist; spámenn 

l^rottins einir saman efiibust ekki; þcir bobubu enn, sem fyrr, aí) 
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af stofni Ísaí mundi hrísla upprenna, og kvistur einn af n5t hans 

ávöxt færa (Es. 11, I); þeir bohuhu enn, sem fyrr, í nafni hins 

hæsta: sjá þú! þeir dagar koma, þá er jeg vil stahfesta þab 

nábarorb, er jeg heíi talah til ættar Israels og til ættar Júda. A 

þeim dögum og þeim tíma skal jeg láta upprenna af Davíbs stofni 

rjettborinn kvist, sá er stofna skal rjettindi og ijettlæti á jörbunni 

(Jer. 33, 14. 15). 
Samt sem ábur er nú hinn jarbneski veldisstóll Davíbs 

hruninn meb öllu fyrir löngu síban, veldissprotinn er vikinn frá 

Júda og löggjafinn frá fótum hans, Ósibabar þjóbir troba nifeur 

landib, og ekkert er eptir af allri dýrb Israels, ekkert nema sundr- 

ub þjób, sem býr undir dómum Drottins. Hefbi henni ekki 

verib heitib, utan jarbneskum konungi, hefbi þab ab eins verib 

veraldlegt ríki, sem átti ab verba stofnab, þá væri nú sáttmálinn 

rofinn fyrir lÖngu síbari og fyrirheitin orSin ab engu. En hver, 

sem les orb spámannanna, kannast skjótt vib, ab eins og þeir 

skrýba smurba Drottins meb alls konar vegsemd og Ijóma, og 

kalla sjerhvern ágætan konung og allt hib fegursta og vegsanileg- 

asta, er prýbir allt mannkynib, skugga hans: þannig verbur opt- 

lega lýsing þeirra á dýrb hans svo háleit, ab enginn mabur fær 

hana borib og enginn mabur stofnsett þab ríki, er þeir tala um. 

þannig bobabi spáraaburinn um Betlehem, er var svo lííil á mebal 

þúsunda Júda: af þjer skal einn fram ganga handa mjer, til 

ab vera Drottinn yfir Israel, uppruni hans er frá því fyrir lÖngu, 

frá dögum eilífbarinnar (Mikk. 5, 1). þannig bobabi annar spá- 

mabur þab , er hann sá í helgum sjónum: barn mun fæbast oss, 

og sonur mun verba oss gefinn; drottinstignin liggur á herbum 

hans, og nafn hans er: hinn undarlegi, rábgjatínn, hinn máttki 

Gub, fabir eilífbarinnar, fribarhöfbingi; mikilieikur tignar hans og 

fribar mun vera án enda á veldisstóli Davíbs og í ríki hans, er 

hann mun stabfesta og halda vib meb rjettindura og rjettlæti, hjeban 

í frá og ab eilífu (Es. 9, 6. 7). 

Hversu opt sem abrar þjóbir hafa talab ura gullaldir, er upp 

mundu koma, hversu opt sem smjaburtunguvnar hafa fagnab komu 

þess og þess af höfbingjum jarbarinnar, sem væri hann sá, er 
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gullöldina hefbi í för me& sjer, sjáum vjer samt ekki neinstabar 

neitt, er jafnast geti vib eptirvænting Gy&ingaþjóbar; og þessi 

eptirvænting hafbi gagnteki?) alla þjöbina; þegar Jesús fæddist, var 

hún svo rík, aí) menn ávallt rjett eins og bií)u þess, ab stjarna 

hans rynni upp, og spurbu hinn stranga spámann, er kominn var 

upp á eybimörkum Júdeu: erí þú sá, sem koma á ? og þjú&in 

hneig hæglega ab hverjum, sem vildi draga hana á tálar. Eptir- 

vænting flestra þeirra var ab. vísu fávísleg; þeir girntust ab fá 

jarbneskan konung, og sigur og stundlega sælu ásamt honum. 

En þeir menn voru og til í Jerúsalem og alstabar mebal þjobarinnar, 

er væntu lausnarinnar og huggunar Israels af einlægu og gub- 

hræddu hjarta (Lúk. 2, 25. 38). Oglöggar eptirvæntingar sveimubu 

fyrir augum sálna þeirra, þeir bibu einnig, eptir þeirri dýrb er 

opinberast mundi, en þeir vissu og, aí) þjáningar mundu á undan 

koma, og Símeon kannabist þegar vib, er hann sá þab barn, er 

Gub fyrirbjó frelsi meí) handa Öilum þjóbum, er átti ab verba 

Ijós ab lýsa fyrir heibingjum og vegsemd Israelsþjóbar, „ab sverb 

^undi nísta sálu móbur hans^ (Lúk. 2, 31. 32. 35). Hversu 

herlega benti og hinn forni spámabur til þessa, er hann vottabi 

fyrir fram um píslir þær, sem liggja mundu fyrir Kristi, og þá 

'^egsemd, er honuin væri síban ætlub (1. Pjet. 1, 11)! því þegar 

hann talar um Drottins þjón, þeim er allt muni heppnast, 

®r muni verba mikill og dýrblegur og hátt upp hafinn, er þjóbirnar 

*^uni veita lotningu og konungarnir þagna fyrir (Es. 52, 13. 

þá verba orb hans miklu háleitari og dýpri þýbingar, 

®un ab þau geti átt annabhvort vib spámanninn sjálfan, ebur vib 

hans spámannlegt embætti ebur ísraelslýb, þá er hann kemst svo 

orbi: „Hann er særbur fyrir sakir afbrota vorra og fyrir vorfa 

®yuda sakir er hann lemstrabur; hegningin hefir á honum legib, 

svo vjer fengjum fribinn, og fyrir benjar hans erum vjer heil- 

’jrigbir orbnir. En hann er numinn burt úr hryggb og dómi. 

þegar liann er búinn ab gefa líf sitt til syndafórnar, mun hann 

ávöxt og auka daga sína, og vilja Drottins mun verba fram- 

gengt fyrij. hans. Fyrir mæbu sálar sinnar inun hann sjá 

^voxt og saddur verba. Og er hann verbur þekktur, mun þjónn 
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minn, sá hinn rjettláti, rjettlæta marga, því hann ber syiidir 

þeirra; því mun jeg gefa honum marga menn til hlutskiptis, og 

hann mun skipta hinum öflugu, eins og herfangi, af því hann 

gaf líf sitt í daubann, og var talinn á mebal spillvirkja, af því 

hann bar syndir margra og bab fyrir afbrotamönnum^ (Es. 53). 

Vjer geturn ekki taliö fram Öll auÖæíi hinna fornu spáddma, 

þab er margí í þeim, sem myrkt er, en þar eru og dbifanleg 

spáddmsorfe, og sæll er sá, sem veitir þeim epíirtekt, eins og Ijdsi, 

því er skín á dyramum stab, þangaÖ til dagur Ijdmar og morgun- 

stjarnan rennur upp í lijarta hans [2. Pjet. I, lí)). 

í sandhafl eyÖimarkanna er stimdum eins og ey, blíbur 

blettur og grasi grdinn viÖ svalar lindir; hver sem þar kemur, 

segir ab líkindum: Hjer heíir þú, Gub rainn! fyrirbúiÖ hvíldar- 

stab handa hinum mædda vegferbarmanni. Svo er\Og, aí) þegar 

sálin er orbin mædd og þreytt af ab ganga gegnum skoÖun mann- 

legrar syndar dg mannlegrar eymdar, og hún íinnur staÖinn, 

þar sem ab er líkn og frelsi og fribur, þá er líklegt hún verbi ab 

segja: Hjer hefir þú, Guí) minn! fyrirbúib sálunni hvíld, eptir- 

baráttu hennar og mæím. Slík er tilfinning Krists játenda, er 

þeir segia: Vier höfum fundií) þann, sem spámennitnir hafa ritab 

um (Jdh. 1, 46). 

VERK KRISTS VOTTA AÐ HANN ER SENDUR AF GUÐL 

|)egar raddir spámannanna voru fyrir löngu þagnabar ^ 

Gybingalandi, þá reis þar upp sá mabur, er öllum þdtti mikils uni 

vert — Jdhannes skírari. Hann hafnabi allri jarbneskri sælu og 

öllum jarbneskum hag, gjörbist vandur aí) iifnabi sínuin og fram- 
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ferbi, svo sein verib hÖfí)u hinir fyrri spámenn, og líktist Elíasi 

ab anda og krapti (Lúk. 1, 17); hann talabi á eybimörkii, og 

œbri menn og lægri driíu út þangab til hans. Hann ávítaíii 

fölkib meb spámannlegu valdi og horfbi mefe spámannlegri glögg- 

sýni fram á hinn ökomna tímann, þö ekki langt fram, eins og 

spámennirnir, heldur á þaí) er næst var; hann var ekki sá, er 

fölkib átti von á, hann var ekki Kristur, enda Ijezt ekki vera 

þab, heldur bobabi þann, er eptir hann ætti ab koma, og vera 

honum miklu meiri, og sagbi svo: llann er þegar á mebal ybar 

(Jöh. 1, 26). 

Vandlæting Jöhannesar í ræbum og ávítum bakabi honum 

övild höfbingjanna; hann var settur í langelsi, og er hann heyrbi 

sagt af verkum Jesú, sendi hann til hans tvo lærisveina sína og 

bab þá spyrja: Hvort hann væri sá, er koma ætíi, ebur væri von 

á Öbrum (Lúk. 7, 18)? „Sá er koma ætti“, þab er ab skilja: til 

ab frelsa mannkynib úr villu, vesæld og synd, ab sigra völd 

Giyrkranna, ab færa mönnunum gubsríki — hversu undavleg er 

slík von! en eigi ab síbur er hún svo eblileg mönnunum, og þeim 

svo rötgröin, ab um alla jörbina, jafnvel þar sein fagnabareyrindi 

Krists hafbi ekki komib, hafa verib sÖgur um gullnar aldir, þær 

upp mundu renna; ])jöbirnar hafa haft von sína stundum á 

einhverjum spekingi, stundum á einhverjuiu löggjafa, stundum á 

^inhverri hetju, sem þeir hjeldu ætlaba til þess ab hugga maim- 

hynib eptir langa þjáningu þess, og ílytja því frib og krapt, rjett- 

Iseti og farsæld á jörbina. En er þeir sáu þab ekki rætast, slepptu 

þeir voninni, og hjeldu á fram sitt hryggilegt æliskcib, en bibu 

eptir frelsinu og ríki Gubs. En á einu sainan Gybingalandi 

I^Úfbu menn ekki ab eins von, heldur og trú; von annara j)jöba 

á reiki og svo sem í þoku, en Gybingar vissu betur, hvers 

þeir vonubu; margir af þeim slepptu ab sönnu voninni, og vera 

hauii ab margir haíi fyrirlitib hana, en hinar fornu helgu spár 

®jáendanna hljömubu ávailt framan úr ölduin, ræbur þeirra voru 

styrkar svo sem gublegar raddir, þær höfbu gjÖrt fölkib ab því, 

sem þab var, og allir trúræknir Gybingar vonubu eptir lausn. 

I'yrir því cfubu ekki Jöhannes skírari og lærisveinar hans, ab 
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einhver, ætti ab koma, en fdru til Jesií, er hann gjör?)ist frægur 

um allt landií), og sögfeu: Ert þu sá, er koma á, ebur ertu einnig 

fyrirrennari til aí) grei&a veg þeim hinum mikla, er vjer væntum, 

ab koma muni? 

Hverju svarafei nu Jesús þeim, er spurfeu hann þess ? Hann 

vísafei þeim til verka sinna: Farib og ’segií) Júhan'nesi þab, er 

þjer haíib heyrt og sjeb: blindir sjá, haltir ganga, líkþráir hreinsast, 

daufir heyra og daubir rísa upp. Hann nefndi fyrst tákn og 

stórmerki þau er hann gjörÖi, til merkis um, ab hann væri 

sendur af Gubi, ab hann væri sá, er koma ætti. Aíi sönnu veit 

jeg, ab sum þessi orfeatiltæki eru stundum höfh í úeiginlegri merk- 

ingu, og Jesús er kallafeur læknir, af því hann kom ab lækna sár 

og sjúk hjörtu, og ab sagt er, hann Ijúki upp augum hinna blindu 

og eyrum hinna heyrnarlausu, af því hann glæÖir eptirtekt sálarinnar 

á hinum háleitu himnesku röddum, og dregur burt skýluna, er 

fyrir henni glepur, svo hún sjer ekki sannleikann, og ab sagt er, 

hann lífgi dau^a, af því hann kallar þá frá daufeum verkum 

syndar og andaleysis til hins rjetta, sanna, eilífa lífs. En hvernig 

verba orbin hjer í þessari grein skilin öbru vísi enn í eiginlegri 

þýbingu þeirra? Ejett þar á undan er sagt frá hundrabshöfbingja,, 

er ekki taldi §ig þess maklegan, ab Drottinn kæmi inn í hús 

hans, heldur gjörbi honum bob í því trausti, - ab öíl náttúrunnar 

yrbu ab hlýba Jesú bobi, eins og libsmennirnir, er hann haf^i 

sjálfur yfir ab rába, gegndu hverri'bendingu hans, og bab hann 

þess vegna skipa sjúkdöminum ab láta lausan þjönustumann hans; 

en er þeir komu heim aptuf, er sendir voru, fundu þeir heilan 

heilsu þann er sjúkur hafbi verií); því næst er sagt, ab Jesús fúr 

til Naín, og sá þar dauban mann út borinn, og kallabi hann ftú 

dauba, og ab þab varb frægt um allar nálægar landsálfur. Og^ 

því sendi Jöhannes lærisveina sína, ab hann hafbi heyrt getib 

þessara störmerkja; en svo stöí) á, þegar þeir komu, ab þar voru 

margir, sem Jesús var ab lækna af söttum og þjáningum. TU 

þessa, er þeir höfbu heyrt og sjálfir sjeb, vísabi Jesús þeim, 

hann skyldi segja þeim, hver hanu væri. 
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Eru ekki þessi verk saiuiir vibburí)ir ? íhugib afleibingar þeirra 

í því landi, er þau voru framin, og um öll lönd; því eitthva?) 

^arla merkilegt verbur ab hafa vib borib, ábur enn þvílíkar 

afleibingar gætu komib í Ijós, og ábur hinn holdlegi og daufi 

íybur gæfi gaum ab fagnaðareyrindinu, er slíkir vibburbir áttu ab 

efía. En lcsib um allt fram sagnir gubspjallamannanna meb rjettri 

skipun. Sannleikinn greinir sig frá lyginni á einu marki, sem 

aubskilib er sjerhverjum m'anni, þö hvorki sje lærbur nje djupsær- 

^ubspjallamennirnir vottubu þab, er þeir höfbu sjálfir sjeb, og 

sjállir skobab, og þreifab á meb hÖndum sínum (\, Jöh. 1, ]), 

ebur látib þá segja sjer nákvæmlega, er frá upphati höfbu verib 

®j<5narvottar (Liík. 1, 2. 3); og diríist nokkur, sá er les sögu 

heirra, ab segja fyrir saravizku sinni, ab þeir hafi verib þjónar 

^yginnarV Voru j)eir sjálfir á tálar dregnir? Voru þessi hin mörgu, 

^iklu, augljósu verk eintómar missýningar? Gat þab verib, þeir 

vissu ekki sjálíir, hvort þeir hefbu sjeb þab er þeir skýra frá? 

Eba var þab á^etningur þcirra, ab draga á tálar? Höfbu þeir 

Sjiirt meb sjer leynilegt samfjelag til ab fylla heiminn af skrök- 

®^^gum, og legoja í söliirnar fyrir þær farsæld og ró og allt er 

*^Gnn girnast á jörbunni, og balda þeim fram allt í sjálfan daubann, 

játa þær í andarslitrumim ? Hvaban kom lyginni sá kraptur, 

fialda þannig saman þjónum sínum, svo ab alls enginn brygbist, 

enginii Ijeti tælast af vjelum veraldarinnar, alls enginn Ijeti 

^‘ugí'allast af hótunimi hennar, alls enginn Ijeti sjer í augum 

^axa harmkvæli píslarfulls daubdaga? Ef jjeir hefbu verib svikarar 

mundi þá Ijóssins engill hafa stigib nibur á samkomu þeirra, 

hl ab kenna þeim hib einfalda og einlæga orbalag, er mælir fram 

^tib fíjer fyrir samvizkum allra manna? Eru verk þessi ekki sönn 

^^aptaverk? þab er: voru þau gjörb meb eintómum náíturukröptum, 

þeim er Kristur haíi fært sjer lcynilega í nyt, en látizt gjöra 

^'aptaverk; eba voru |)ab himneskir kraptar, er þar komu í 

Ijós — yslt þab herra náttiuunnar, er talabi, svo þab varb, er 

banb, svo þab stób þar ? Jeg þekki enga fávíslegri og 

^vívirbilegri vibleitni, enn ab vilja svipta hinum gublega Ijóma 

kraptaverkum Krists, ab vilja rengja hib aubsjáanlega, og hafna 

14 
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viti voru, þd vjer neytuni þess endrarnær vi^ þa^ sem vjer heyrum 

og lesum, og sannfæringu vorri, en fara meb þetta eins og önnur 

mannleg verk, og eigna ])au samkomu n-dttililegra vifcburha, hepp- 

ilegri mebferb á læknisddmum, diiniim sviplegrar skruggu, hugarburbi 

þess er gjÖrSi eí)ur |)eirra, sem vib vorii staddir, í stuttu máli: 

hverju, sem fánýtur skarpleiki getur látib mönnum til hiigar koma. 

Jeg veit eins vel og hver annar, hversu margt hinir hjátruarfullu 

hafa dásamab eins og kraptaverk, ])d verií) haíi eintdmar sjdn- 

hverfingar, orbnar af ásetningi ehiir af hendingu; og jid mjer værí 

sagt frá kraptaverkum, sem ættu ab hafa oröib i leyni á ein- 

hverjum stab, þá trybi jeg því ekki, og þd vottar væru til leiddir, 

ab eitthvert kraptaverk hefbi orbib í ijölmenni, ])á yrbi jeg samt 

efablandinn; náttiirleg tilfinning mín fellst ekki á neitt kraptaverk, 

nema jeg geti sagt af fullri sannfæringu: ])etta er Gubs verk. 

En þegar jeg íhuga verk Drottins míns, þá skil jeg glögglega, 

ab þar sem allt þab, er vjer mennirnir megnura ab gjöra, er 

mitt í náttiirunni og undir lÖgmáíi hennar, ])á var hann yfir 

náttúrunni. Fyrst ab Drottinn vor, þá er hann var úti\á hiniun 

dlgufulía sjd, hefír risib á fætur, þegar stormar himinsins tdku 

ab æba, og öldurnar bjuggust ab gleypa J^ab er fyrir varb, og 

hastab á stormana, svo ab þeir ])ögnubu, og skipab Öldunum, 

svo ab þær gegiidu og sefubust þegar; fyrst ab Drottinn vor, þá 

er hann sá son ekkjunnar út borimi, hefir bobib daubum ab rísa 

á fætur, svo ab dymma daubans leib burt af augum hans, og 

sá, er daubur hafbi legib, reis upp og tdk ab raæla; fyrst ab 

Drottinn vor, þá er hann kom ab gröf Lazarusar, hefir látib 

opna hinn dyrama helli, og kallab á íbúa grafarinnar, eins og 

kallab er á lifandi menn, svo daubinn varb ab láta ab orbum hans 

og skila aptur herfangi sínu, þd hann hefbi grúft sig nibur yíí*^ 

þab: þá þarf jeg ekki ab láta segja mjer nákvæmlega, hva& 

kraptaverk sjou, jeg þarf ekki ab vera rnjög kunungur leynd- 

arddnium náttúrunnar til ab verba sjáK’uni njjer samþykkur í 

þessu efni; því þab vita bæbi frdbir og dfrdbir, ab slík verk verba 

ekki af mannavöldum. 

Nú ef einhver tæki svo til orba: þd þab sje geíib eptir, 
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íákn og stdrmerki hafi orbií>, og andlegir krapíar hafi sfýrt vife- 

burbunum, þá er ekki ab viía, hvort ])eir haíi komif) úr vondri 

íí^a gú&ri átt; því hif) illa getur einnig sýnt af sjer ])vílíkan 

inátt, og votfar Krists segja sjálíir, ab hinn rangláti, úvinur Guís 

manna, úpinberi sig meb Öilu afli og táknum og stúrmerkjum 

íyginnar (2. Thess. 2, 9), og Kristur segir, af) margir falskristar 

og falskennendur muni upp koma, og gjöra táku mikil og stórmerki 

(Matth. 24, 24),‘ svo vjer sjáum ekki á kraptaverkunum, hvort 

er þau gerbi, hafi veriö kominn af hirnnum ofan eba úr 

tmdirdjú^uniim — tæki nokkur svo til orfca, sem nú sögbum vjer, 

þá er vonanda, af) sá viti ekki, hvaf) hann mælir. því þó hin 

blí^a rödd miskunarinnar lýsi ])ví yfir, af) hvers kyns synd og 

Sufclöstun skuli verfca mönnuniun fyrirgefin, ])á er samt þessu 

vib bæít: en löstun Andans verfiur ekki fyrirgetin (Matlh. 12, 31), 

þab var tilefnib, ab óvinir Krists eignubu verk hans samfjelagi 

vib hinn vonda, og sögbu, hann ræki út djöfla meb libsinni 

^Glzebúls, djöfla linfbingja — jiab var, segi jeg, tilefnib til ])ess, 

Drottinn minntist á þá synd, sem ekki yrbi fyrirgefin, hvorki 

bjGr nje annars Iieiins. því ])egar einliver hættir ab geta gjörí 

á sönnu og lognu, og góbu og illu, þegar cinhver herbir 

^vo hjarta sitt, ab liann getur haft fyrir augum sjer líferni Krists, 

l^^gar hann ferbabist ’um til þess ab líkna, ab hann getur haft 

^^*'**’ augum sjer verk Krists í sambándi þeirra vib kenningu 

bans, og þó sagt: „bann er sendur ab viila, svíkja og tæla 

l^ennina, og ginna þá í glötunina meb táknum og stúrmerkjum ; 

hafa orbib af vöidum andskotans, en ekki Gubs“: hvab 

verfeui. 1)4 eptir í brjdsti þessa manns, þab er hæfilegt sje fyrir 

®^íinleikann og gublcea miskun, svo ab hún geti leitt hann til 
^'^'^hjálpar? 

Eins og kraptaverkin stybja kenningu Krists, eins verpur hún 

bntu siiini á ])au, svo Jjab sameinast hvorítveggja, og verbur 

ninni dýrb. þegar Johannes gjörbi frá sjer lærisveína sina 

' ab spyrja Krist, hvort hann væri sá, er koina ætti: þá vísabi 

^i'istiir 4 kráptaverk sín; blindir sjá, haltir ganga, líkj^ráir 

^insast, og dauíir heyra, og daubir rísa upp; en hann bætti 

14* 
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þessu vi?): og fagnabarey rindi?i er bobab hinum fátæku. 

{)etta hib síbast nefnda var einnig ætiunarverk hans, og ab vísu 

hinn mikilvægari partur þess, og vegna þess var hann einkanlega 

sendur. því Sonur Gubs eingetinn kom ekki í veröldina einungis 

til þess ab lækna fáeina sjúka menn, til þess ab gefa sýn fáeinuia 

blindum mönnum, til þess ab kalla fáeina dauba menn til þessa 

skammvinna lífs; heldur átti hann ab glæba meb þessum táknum 

og stórmerkjum eptirtektina á fagnabareyrindi því, er hann var 

sendur ab boba — hann átti ab stabfesta þab fyrir þeim er efast, 

svo ab vjer einnig, þegar hinir œbri kraptar í oss eru dauíir 

og sljátir, og vjer finnum ekki fullglöggt sannleika sjáifrar kenn- 

ingarinnar — ab vjer getum þá haft oss fyrir augum þessa ytri 

stabfestingu, og sagt: Gub var meb hpnum (Post. 10, 38). En 

fagnabareyrindib sjálft var og er abaleyrindib. Fagnabareyrindib, 

þab er: hinn glebilegi bobskapur, hib helga Ijós í rnyrkri verald- 

arinnar, hin himneska huggun í jarbneskum raunum, bobskapur 

frá Gubi til ab lækna þá sem hafa sundur kramin hjörtu, til ab 

boba herteknum lausn og ánaubugum frelsi (Liik. 4, 18). þab var 

abaleyrindib. Og þetta fagnabareyrindi hefir fært sönnur á sigj 

og færir, enn sönnur á sig, fyrir samvizkum mannanna. Jeg veít 

þab fyrir víst — hver sem þú ert, er þetta lest ebur hey/ir, ab 

þú hetir þungar byrbar ab bera, og ab þjer finnast þær s v o 

þungar opt og einatt, ab þú þykist ekki fá undir þeim risib; þ^* 

kvartar ekki einungis um líkamlegt mótlæti, heldur og um andlegar 

raunir: hib innra líf þitt er teppt og bundib, hjavta þitt er snauít 

eba titrar af sárum kvíba, myrkur daubans dregur upp yfir höfbi 

þjer, og þig óar vib gini grafarinnar, jafnvel ábur enn þig bcr 

þar ab, þú leitar ab fróun, læknihg og hjálp — þú leitar, en þ^ 

veizt ekki, hvar þú átt ab finna. En þab er þó til eiít fugí^^^' 

areyrindi — bobskapur iífsins og miskunarínnar; og þú getnr 

undir eins markab þar á, hvílíkt þab muni vera, ab þab er prjedikab, 

og prjedikab eins og gjört er, um aila jörbina, í maVgar aldir. Alh 

annab, sem upp hefst á jörbunni, hefir sinn tiltekinn aldur, 

fellur síban; svo er um veldi og ríki, svo er um öll mannanna 

QelÖg, svo er um meiningar og kenningar. En fyrst ab krisíiu 
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Ííyrkja stendur enn me^al svo margra hrynjandi nísta, fyrst a¥i Krists 

fagnafeareyrindi heyrist enn mefeal svo margra hverfandi radda, fyrst ah 

ofsdknunum heíir ekki tekizt ab fyrirkoma því, nje Ijettubinni ah 

'írepa því á dreif — þá minnir sigursæld hennar oss á hin 

ttierkilegu or¥), er sá hinn skynsami mafeur sagbi á rábssamkomu 

^ybinga, þegar hin helga tru t<5k a& hefjast, og höfbingjar á 

Oybingalandi bjuggust ab kuga hana meb Öllura rábum, þeim er 

l^^ir áttu vald á: sje þetta fyrirtæki af mönnum, sagbi hann, þá 

verbur því eytt, en sje þab af Gubi, þá megnib þjer ekki ab kefja 

þab (Post. 5, 38. 39); þafe verbur ab vera, menn hafi fundib me& 

sjálfum sjer um allar þessar löngu og margbreyttu <ildir, ab Krists 

f^gnabareyrindi er' kraptur Gubs til sáluhjálpar hverjura er trúir 

(Hömv. 1, 16), fyvst þeir hafa ekki hafnab því. Já, sannlega 

^efir þab rejmzt svo um allar aldir, ab þegar þessi heimur hefir 

íælt mennina efea fullnægt dskum þeirra, þá hafa þeir fyrirlitib 

fagnabarbobskapinn, og þegar hugur þeirra hefir gjörzt fullur þrjózku 

yfirgangs, þá hafa þeir hatab hann og ofsött; en þegar Gub 

^^fir lítillækkab þ á, þegar hin dýpri öíl sálarinnar hafa farife ab 

^^ra á sjer aptur, og hin æbri löngun hennar hefir vaknaí), hafa 

þeir ekki átt neitt hæli, nema þann hinn sama fagnafearbobskap, er 

®vo optlega hefir verib smábur og ofsöttur. Enn í dag er hann 

^^dnniinum jafnnálægur, enn er hann áafbakabur á mebal vor, 

/þeir sem af heilum hug hafa vib honum tekib, þó þeir hafi í 

^yrstu gjört þab fyrir fortölur annarra, raunu enn geta meb sanni 

eins og hinir saraversku forbum: vjer trúum nú ekki framar 

fyrir fortÖlur annarra, því vjer höfura sjálfir heyrt og vitum, ab 

hann er sannarlega frelsari vcraldarinnar (Joh. 4, 42). þab er 

ástæba fyrir sannleika fagnabarbobskaparins í honum sjálfum, 

er full anda og máttar, og hugnast samvizku hvers manns, 

þab er: hinni inhstu tilfinning vorri, sem abgreinir rjett og rangt. 

þessi ástæba fullkomnar algjnriega hinar ytri ástæburnar. Hana 

þekkja þeir, sem tekib hafa Krists ok sjer á herbar meb húgværb 

^ubmýkt, pg lært af honum, og fundib, ab hann gefur þeim, 

erfiba og þunga eru þjábir, hvfld handa sálum þeirra (Matth. 

28. 29); hana þekkja þeir, er sjálfir hafa reynt þýbing þessara 
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Krists orba: hver sem vill gjöra vilja þess, er mig sendi, hann 

mun koraast aí) raun um, hvort kenningin er frá Gufei, ebur jeg 

tek hana upp hjá sjálfum mjer (Jáh. 7, 17); haiia þekkja þeir, 

sem freistarinn hefir spurt, annabhvort fyrir munn annarra, ellegar 

í hjörturti sjálfra þeirra, er svo hæglega efast og hneixlast — 

'hvort ])eir vildu ekki yfirgefa Ðrottin sinn, eins og margir hafa 

gjört? þeir þekkja hanaj segi jeg, ef þeir hafa þá fundih til þess 

er postulinn saghi: Ðrottinn! hvert eigum vjer afe fara? þú hefír 

orh hins eilífa lífs (Jöh. (j, 68). 

Fagnabareyrindib er bobah hinum fátæku. Hversu margir 

vísindaskölar hafa veriS í heirainum, þar sem spekin hefir ekki sA 

eins verib seld vi?) aufeæfum, heldur hefir jafnvei bæhi verib og 

orhib aÖ vcra öllum öfáanleg,* nema einstöku afbragbsmönnuin, 

þeim er sakir frábærra vitsmuna, rækilegs undirbúnings og mennt- 

unar voru færir um, a?) ráha í hinar'vandskildu greinir, sem 

vizkan var hjilpub í. En þegar Kristur stofnabi sinn sköla, þah 

er: sína heilögu kyrkju, þá bauí) hann til ríkum og öríkum, því 

hann vildi, aí) sannleikurinn yrbi ber Öllum mönnum. Enginn 

mahur er svo lítils verhur, ab ekki þarfnist hann guhlegra sanninda 

sjer til huggunar og leibbeiningar; og því er naubsyn á, afe hinar 

háleitu kenningar, er veita sálunni frib og frelsi, sjeu fínnanlegar 

hverjum, er þeirra leitar af einlægum hug, })ö þær sjeu slíkar, ab 

enginn fái lengra komizt, hversu djúphygginn sem er, og þroskabur 

ab vitsniunura; og hversu opt hefir Kristur sýnt, ab þab, sem hulib 

er hlnum vitru og spekingunum, getur orbib bert fyrir smælingj- 

unum (Matth. II, 25). Hann sneiddi sig ekki hjá hinurn voldugu 

eba lærl'u, heldur veitti þeim áheyrn, hvort sem þeir komu til haus 

á næturþeli, eba ávörpubu hann í viburvíst folksins; en hinir 

fyrstu játendur hans voru þö lítilla manna; þá gjörbi hann ab 

þjönum síns ríkis, og sendi þá frá sjer til aí) boba hinum fátjeku 

fagnabareyrindib. Ab sönnu voru þcir kallabir fram fyrir konunga 

og höfbingja fyrir hans sakir, og mörgum, er höfbu veraldlegar 

virbingar, koinu þeir til aí) láta sjer ekki þykja minnkun ab krossi 

Krists; en enginn var svo umkomulítill, ab þeir ræki frá sjer eba 

fyrirliti, hvort sera var snaubur eba ánaubugur, ef þeir væntu, ab 
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hann mundi þekkjast oríi Drottins þeirra. Og þab heíir vií'haldizt 

se sftan, I hvab mörgu tilliti sem kyrkja Krists hefir opt lírætzt 

og spillzt, þá hefir hun ætft bori5 umhyggju fyrir hinum fátæku; 

þegar Drottinn kemur, þá mun hann sjá hneixlanir og saurganir 

fleiri enn tÖlu veifti á komií), en þó mun hann sjá, aí) játend^r 

flans hafa í hans nafni metíab hina hungrubu, klætt hina nöktu, 

tekih ah sjer liina raunabarlausu, og ab lijónustumenn hans hafa 

talah máli hinna umkomulitlu, og þráfaldlega sagí herrum jarb- 

arinnar, ab veita þjdnum þeirra þab sem rjett er og sanngjarnlegt, 

og muna til þess, ab þeir eigi sjálfir herra á hirani (Kdl. 4, 1) — 

svo ab hlekkir ánaubarinnar eru víba meb öllu' brotnir, en sunr- 

stabar eru þeir ab losna. Samt eru ekki ab eins stundlegar gjafir 

'^Gittar hinum fátæku í nafni Droitins vors; heldur eru í sjerhverju 

^^nstnu landi, þd þab sje afskekkt, og þar sjáist engin höll, heldur 

^itest kot og hreýsi, og fáir láti sjer annt um, hvort a?) íbúum 

þess Ifti 1 öbru vel ebur illa — þá eru þar þ d kyrkjur byggbar, 

konur og karlar geti Kitab þangab, eptir hita og þunga 

^'únihelgu daganna, til ab heyra ániinning og huggun Gifts oifta, 

til þcss ab börnin geti snemmindis kynnt sjer hinn eina og 

®^nna Gub, og þann er hann sendi, Jesúm Krist. þannig er 

^^gnabareyrindib enn í dag bobaí) hinum fátæku. 

4 Hinum fátæku, sagba jeg; en þurfa hinir aiftugu ekki a& 

^^lda á neinum fagnabarbobskap, ebur hafa þeirannan? Ól mefean 

*^^buvinn kallar sig aubugan og þykist hafa alls nægtir og skort á 

heíir hann ekki not af Krists fagnabarbobskap. En þab er 

þorsti, sem jaiftneskar uppsprettur fá ekki slökkt; þab er til 

l^Úrf, sem öll dýift veraldarinnar fær ekki fullnægt. Hver sem til 

þ*^ssa finnur, hvort sem hann er voldugur konungur eba fáíækur 

^úrumabur, þá leitar hann Jesú;- því heilbrigbir þurfa ekki læknis 

heldur þeir sem vanheilir eru (Matth. 9, 12). Sælir eru 

^olabir f anda, því þeir munu eignast himnaríki (Matth. 5, 3). 

\ 
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25. 
LÍP KRISTS Á .TÖRÐUNNI. 

Hií) daglega líf inaananna er sA vísii harla virfeingarvert, þegar 

þeir leitast vi& meí) truleik og skynsemi ah gjöra þær skyldur, sem 

hver dagur leggur á þá, þegar þeir bera hita og þunga dagsins, 

og taka meb þolinmæbi kross sinn á herbar sjer, en eru líka nægju- 

samir, og taka þakklátlega á máti þeim gæbum, er Gub dag hvern 

gefur þeim. Ekki megum vjer heldur fyrirlíía hinar daglegu hugs- 
é 

anir, sem vakna-í sálunni, um þab sem hverjura degi vibvíkur, 

því vjer eigura ab hafa hugann vií) starf vort, hvort þab er heldur 

mikib starf eba lítib, sem oss er á hendiir falib í lífinu. En hversu 

vohib er su sál, sem ekkert þekkir, nema þessar daglegu hugsanir! 

Menn fá jafnvel ekki þekkt þab lögmál, sera á ab prýba alla 

hegbun vora, þab er: hib heilaga lögmál ráfevendninnar, af eintömri 

skobun stundlcgra hluta og daglegra, því ])etta lögmál er nokkurs 

konar æbra Ijös, sem skín inn í sálina; og ekkert af því, er sýnir 

oss, ab hib daglega líf sje í raun og veru mikib og merkilegt, 

ekkert af jjví, er veitir hjartanu hinn æfera og sælla fögnub, ekkert 

af því, sem í raun rjettri huggar oss í hinum marghátíubu þján- 

ingum lífsins, ekkert af því, er lætur oss eygja morgunroba vonar- 

innar, í sfabinn fyrir myrkur hins dymma dauba, í gegnum brcyt- 

ingar j)essa hins daublcga lífs: ekkert af öllu ])ví geta daglegar og 

venjulegar hugsanir veitt oss. 

þess vegna á hver niabur, sem girnist ab hafa sönn not lífs 

síns hjer á jörbunni, ab auka sá! sína meiri og háleítari hugmyndum, 

enn þær eru, sem hver dagur færir honum sjálfkrafa. Vjer sjáum 

einnig, ab þeir, sem hafa aflab sjer vizku og menntunar, eru vanir 

ab taka sjer, utan vib þann veg, er j)eir verba ab renna ásamt 

hinum háværa lýb, svo sem nokkurs konar næbissaman hól, til 

geta á stundum farife þangab úr skarkalanum og náb þar meiru 

víbsýni, og hvílzt vib skemmtilegri hugleibingar, og safnab nýju fjör* 

og nýjum hug, til ab halda á fram vegferbinni. Og vjer ættum 

sannarlega ab glebjast, þegar vjer lítum einhvern rábvandan mann, 
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á sjer athvarf í vísindum og menntum, eíia einbverju öbru 

sæmilegu staríi, sem honnm þykir skemmtilegt, og hann getur varih 

lil þeim stundum, sem honum eru gefnar til hressingar, og sleppt 

svo daglegu umstangi endur og sinnum, svo hugrenningar hans 

verfci ekki smám saman eins og hjdlin í sigurverki, sem snuast 

allt af eins. 

En hvort sem þú finnur nokkurt slíkt hæli eSur ekkert, hvort 

sem ]u5 hefir lært mikib eíia lítih þjer til umhugsunar, þá áttu samt 

Gitt hæli, sem Gub hefir búib hverjum manni', er vill leita þess í 

inannraunum sínum og hvers kyns armæhii, en þab eru kristilegar 

I^ugleibingar. Hver sem vill eiga kristif) nafn skilif), á ekki ah 

láta þau kristin fræf)i, er hann hefir numif), liggja arblaus í sálu, 

sinni, heldur á hann optsinnis af) renna huganum til þeirra, ekki 

eins til trúaratrifianna, heldur og til hinna heilögu frásagna, sem 

þeim eru samfara, og þau eru byggf) á, og hljdf)a um. Hvílfk 

U-uf)æfi bera þá fyrir augu gubrækins manns! Fæstir vita mikif) 

um þaí), sem vif) hefir borif) í heiminum utan vib þá hina mjdu 

S^tu, sem liggur frá vöggu þeirra til grafarinnar; vjer getum ekki 

I^^Idur flett iipp veraldarsögunni, og látifi þá, sem fávísir eru, virf)a 

fyr ir sjer hetjur og spekinga fornaldarinnar. En heilagri ritningu 

^ildum vjer geta komif) inn í hvert hreysi, því hún hefir af) geyma 

Utikla mergf) af hinum fegurstu og frdfilegiistu frásögum, er gjörzt 

Iiafa í fornÖld. þar sem eptir er nokkurt skynbragf) á jarfineskum 

himneskum hlutura, þar ])ykir bæfii ungum og gömlum ánægju- 

IW af) lesa af viöbiirfiunum í tjöldum forfebranna, af hinum mikla 

I*^í?gjafa, er ddttir Farads var send til afi frelsa. til þess hann gæti 

I'i'elsaf) þjöf) sína úr ánauf), og gjört hana mef) helgum lögum 

hæfilega til mikilla hliita, af hinni undarlegu leif) Davíbs frá hjörfi- 

^nuin til veldisstdls ísraels; af Saldmoni í allri dýrf) hans, af 

I^onungum Tsraels, þeim er hitu Guf)i, og þeim er þrjdzkubust gegn 

I^onum, af spámönminum. er spáf)u í nafni Drottins; en þar er 

rituf) ein frásaga, sem tekur öllum fram, þab er hin einfalda og 

þd háleita frásaga gubspjallamannanna ura líf Krists á jö*rfi- 
iinni. 

Hvers vegna ber nú á dögum miklu minna á þessari helgu 
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frásögu enn ábur, hvers vegna þykir hún nú fæstum eins 

fýsileg ah heyra, og ábur þútti hún? Vera má þa^ komi nokkurn 

part til af því, aS menn reyna nú inlklu framar til ab komast i 

skilning á e'nni og einni grein, enn a& láta háleitar hugmyndir 

gagntaka allan huga sinn meb fjöri og afli; en einkiim kemur þab 

til af því, ab menn leita nú ekki ah öí)ru enn e()Iilegri rás hlut- 

anna, og skoba ekki stórmerki Guhs meb lotningu, heldur meb 

efaseD:ii. því undursaraleg ér frásaga þessi; ef vjcr sviptum 

hana stórmerkjunum, fer af henni blærinn og úr henni krapturinn, * 

og hún verbur ab túnmm samsetningi, eba hjegóma, eba Öbru, sein 

er enn fyrirlitlegra. þab eru einmitt stórmerki Gubs, sem gjöra 

þessa frásögu dýrblega. Vjer menn erum allir hábir ebli veraldar 

þessarar, verbum ab hlýba lögum þess, getum ekki án þess 

abstobar gengib eitt fótmál, eba gjÖrt eitt hár svart eí)a hvítt á 

höfbi voru. En þar segir frá þeim, sem átti ab bæta hit) spiUta 

ebli, leysa h b fjötraba ebli, og reisa á fætur hina föllnn kynslób; 

þess vegna hlaut hann ab vera æbri ebli því, er hann átti ab leysa; 

þess vegna hlaut hann ab vera sametnabur giiblégu ebli, sem á 

sjer vegu og ráb, sera eru oss möiinunuin hulin; þess vegna Ijet 

Gub táknin fylgja Kristi, honum til dýrbar, og þess vegna gjÖrbi 

Kristur gubleg stórmerki. 

Hversu fullar sælu og huggunar íinnast ekki kristnura manni 

frásögurnar um Drottin vorn, þegár hann les ])ær meb slíkri trúl 

Hann nefnir sig kristinn, af því hann trúir ab einu sinni hafi runnib 

upp frelsi handa hinum glötubu kynþáttum, sem hafl breibzt út, 

og breibist enn út æ vífear. Hvar Ijóniabi raorgunrobi frelsunar- 

innar? Hin helga frásaga vísar oss til Betlehems, lítillar borgar » 

afskekktu og fyrirlitnu landi; þar vísar hún oss til gesíaherbergiSr 

og í þv'í herbergi til jötu einnar, sem barn liggur í, Er ])ab þettaj 

barn sem á ab'verba stórt, og eignast nafn, sem æbra er Ölhun 

nöfnum? Er þab móbir þessa barns, sem allar þjóbir skulu sæla 

kalla? — MÖrg börn hafa fæbzt í dýrblegum höllum, og óteljandi 

gleöiraddir hafa þá látib til sín heyra, en smjaburtungurnar þ^ 

þegar lofab hin mikhi afreksverk, er þau mundu vinna, og 

heíir líf þeirra borfib burt af jörbunni, án þess meiin sæu nokkrar 
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menjar þess, En úr jötimni í Beílehem kom sá, er átti ah láta 

or?)síýr sinn og afleihingar lífs síns ná til endimarka jarbar og til 

allra ókominna alda. liinn háværi lýbur hirti líti& um barn ])ab, 

sem borib var í hinni mesíu niburlæging, þó urí)u tákn og stórmerki, 

er sýndu hver fæddur væri. Hjarbsveinarnir út í haganum sáu 

gu^lega birtu Ijóma í kringum sig, og heyrbu himneskar raddir, er 

bobubu þeira og þjób þeirra og ölluni heimi mikinn fögnuí). í dag, 

sög^u þser, er yÖur freisari fæddiir, hinn fyrirheitni, drottinn Kristnr; 

þjer munub linna hami í borg Davíbs, svo sGm ungbarn, er liggur 

í jötu einni. Og hjarbsveinarnir fðru inn í Betlehem, bg sögbu 

frá því, er þeir höfbu heyrt ogsjeb; og mú&ir hans, sem tortryggb 

^ar og fyrirlitin, varbveitti hvert orb þeirra í hjarta sínu. Síban 

er barnib fært í musíeriö, spámamilegar raddir heilsa því, og 

orbromurinu um þab berst út um Jenisalem, meSal allra seni væntu 
/ 

endurlausnar. A austuilöndum eru vitringar nokkrir úti á næturþeli 

athuga rás hinuntunglanna, og sjá undarleg tákn, er þeir ætla 

hoba muni, ab höfbingi sá sje fæddur, er heibingjarnir í löndura 

beirra hugbu ab koma raundi af Gybingalandi, og þeir fara þegar 

veita honum loíningu. f)á úttast konungurinn fregn þá, er hann 

hann óttast ab barn þab, er borib var, niuni á siban reyna 

hl ab steypa honum úr völdura, og lætur ])ví drepa öll ungbörn í 

lietlehem. Eu engill Drottins frelsabi barnií), og var húinn aí) 

^oina því undan valdi óvina þess, og skýla því í ijarlægum löndum. 

sönnu kom þaS skjótt aptur, en fæddist þó upp á laun; aí) 

sÖUnu spurbist þab eitt sinn, ab barn eitt hefbi setib í rnusterinu 

oiiebal kenuendanna, og ab allir hefbu undrazt andsvör þess og 

^itsmuni, en ab Öbru leyti var allt kyrrt. Menn höfbu nú gleyrat 

öobskap þeim, er nrbib hafbi, eba Iijeldu hann mundi ekki koma 

])angab til hinn merkilegi spámabur, Jóhannes skírari, hóf aí) 

á eybimörku. þar kom Jesús til hans ab láta skírast, og 

þá urbu enn tákn og stórmerki, er sýndu Jóhanuesi þann, er 

^onum var meiri, og hvöttu hann til ab bera þann vitnisburb, sem 

hom því i\\ leibar, ab hinir fyrstu af lærisveinum Jesii abhylltust 

hann. Síban fór Jesús út á eybimörk, til þess ab búa sig í næbi 

'^odir starf þab, er hann ætlabi ab byrja á, þar áíti hann bará.tu 
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í undarlegum og tælandi vitrunum, þar fyrirleit hann ánaufe líkam- 

legra naubsynja, þar hafnaíii hann ginningum til flaslegra fyrirtækja, 

er heimskingjar einir freista meb Drottins Gubs síns, þar virti hann 

ah vettugi ríki veraldarinnar og dýrÖ þeirra, og er hann var 

þannig undirbúinn, stefndi hann Öruggt a?) takmarki sfnu, og húf 

afc kenna. 

Nú eru krisíin fræbi’ kennd um allan heim, og afleiSingar 

þeirra ná einnig þangab, er menn þekkja ekki nafn Krists, eba 

hata þab og fyrirh'ta. ITvaban eru fræhi þessi komin, sem eru 

heibninni svo gagnstæb me?) Öllu? Hvaban hafa þau breibzt út 

um jörbina? Hin helga frásaga vísar oss til bakkanna á Genesarets 

vatni, þar er hií) fegursta hjerab á Gyí)ingalandi, og byggir þar 

íjöldi fölks, og borgir eru þar skrautlegar; þar ferfeabist Jesús ura, 

og gjörfei gott, læknabi sjúka, gaf blindum sýn, Ijet halta ganga, 
/ 

og vakti upp dauSa, því Gub var meb honum. þar sýndi hann, 

ab hann væri sendur af Gubi, er hann Ijeí í Ijúsi mátt sinn ; þar 

sýndi hann vottum sínum, er dýrkubu hann, geisla dýrbar þeirrar, 

er sfban kom f Ijús, þá er hann ummyndabist f augsjdn þeirra. 

par' kenndi hann Ifka þjúfeinni þá kenningu, er síban átti ab 

heyrast gegnum allan skarkala Iffsins, betra sibina, snúa mönnunum 

til rjettlætis, þýba lögmál Gubs, og kenna foreldrunum ab hafa þab 

yfir, svo börnin gætu snemma lært þaí), og helga lífib á jÖrSunni. 

þar kenndi hann fagnabareyrindi gubsríkis — bobskap þann frá 

Gubi um náb og frelsi, er síban átti ab hljúraa í höllum og hreysum, 

og vera um allar aldir hæli hinna aumu, færa þeim frib, sem erfiba 

«g þjábir eru, og lækna siindur kramin hjÖrtu. þar sýndi hann 

hib heilaga eptirdæmi, er ætíb átti ab skína þeim til eptirbreytnis, 

er ineb sannri kostgæfni leggja stund á hib gúba; þar saineinabi 

hann máttinn og húgværbina á hinn fcgursta hátt, f úslök^vaulegri 

ást á Gubi og mÖhnura ; þar túk hann á sig syndir veraldarinnar, 

þútt sjálfur væri hann syndlaus; þar lypti hann opt f einveru sál 

sinni á vængjum bænar og gubrækni til himna, |)ángab er hib 

sanna heimkynni hans var; cn síban stje hann nibur þaban apíurt 

til ab vera hjá þeiin, er hann nefndi bræbur sína, til ab leita ab 

þvf, sem glatab var og frelsa þab, til ab drekka af bíkar þeim, er 
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hans himneskur Fabir Ijet bera honum, til aÖ framkvæma þab, er 

Gub hafbi honum á hendur falib, Sjaldan yfirgaf hann hjerub 

þessi, til þess einnig í Jerúsalem ab greiba götu sína, til ab vekja 

bá, er hæfir voru til trúarinnar, þangab til hann undir endalok 

æfi sinnar, bjú þar hib fyrsta absetur safnabar síns. 

Nú er fyrirgefning syndanna bobub um allan heim; rödd 

heyrist, er segir vib þann, sem ibrast og búinn er til betrunar: 

synd þin er afmáb. Hvaban kemur þessi rödd? Hin helga frá- 

saga vísar oss til næturmyrkranna í Getsemane, þar seni Frelsari 

veraldarinnar átti hina Örbugu baráttu, þar sem sál hans var hrygg 

fil dauba, og sveiti hans fjell til jarbar sem blúbdropar, þangab til 

stund myrkranna var komin, þegar svikarinn brauzt inn til hans, 

til ab selja hann í dauba, er saklaus var og heilagur, þegar allir 

yfírgáfu hann, og menii fluttu hann til hinna úrjettlátu og grimmu 

úoinenda. þar sjáum vjer hann færban úr einum stab í annan, 

htíbstrýktan, skrýddan búnabi þéim, er menn höfbu til srnánar yíir 

banii kastab, meb þyrnikúrúnu á hinu mædda höfbi, leiddan út, til 

þoss fúlkib skyldi aumkasí yfir hann, en kynslúb sú, er hann þoldi 

^^lt þetía fyrir, gjörbi þab ekki. Vjer fylgjum honum á píslargöngu 

bans, er hann bar kross sinn, og hnje undir býrbinni, en sagbi 

þú Yib dætur Jerúsalenis: Grátib ekki mín vegna, heldur ybar 

'^^gna og barna ybvarra. Vjer lííum til Golgata-hæbar, og sjáum 

þítr standa þrjá krossa; á tveimur þeirra hanga úbútamenn, sem 

úcyja fyrir syndir sínar, en á mibkrossinn er s á negldur, sem kom 

siiina, er vildu ekki vib hann kannast, heldur spotta hann í 

®júlfu andlátinu; þar heyrum vjer kvebjur hans til vina og úviiia, 

sjáum vjer píslir hans, allt til þess er hann gat meb sanni 

þab er fullkomnab! allt til þess er hann, sem bar syndir 

^llrar veraldariniuir, er hann vígbi sig til fribþægingardauba, gat 

^^íib sanni sagt: |)ab er fullkomnab! 

Nli hafa menn um alla veröld von um údaubleika, háir og 

, vitringar og einfeldningar, ‘ líta nú yfir ■ um takmörk þessa 

lífs, og búast vib rjettlátum dúmi í öbru lífi; hinir armæddu horfa 

taunum þessa lífs upp til himins, og vænta þess fribar á öbrum 

I^Gtri stab, er þeir hafa ekki Öblazt hjer á jörb; og þegar tár hinna 
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yíirgefnu falla nifeur á hina ])öglu gröf, stendur vib liana engill sá, 

er aptiir nmn sameina ])á abskildu, og sniía barmagrátnum í blu&an 

og stilltan trega, er felur Gubi allt sitt ráb. Von mannanna um 

annab líf heíir ekki ætíb verih slík/; hvernig ‘er þá líf og ádauh- 

leiki kominn í Ijós? Hin heilaga frásaga vísar oss til graiar 

einnar Yib Jerusalem, þar sem nokkrir íiTÍfas'tir menn höfSu lagt 

lík vinar sms og meistara, og velt þar yfir h'num þunga steini, er 

um aldir átti ab hlííá hinum dau^a vib skarkala hinna lifendu. 

f angab gengu í morgunkyrrbinni fáeinar harmandi konur, og hryggir 

íærisveinar, og sjá! gröíin var opin, og sjá! hinn krossfesti var 

upprisinn, og birtist þeim optsinnis, og með skýrura jarteiknum. 

Er þetta ekki sönn saga? Enginn hefir sá atburbur orbib í fprnöld, 

er eins rnargir eða eins ráðvandir og sannsöglir voítar sjeu ab. 

þeir vörbu lífi sínu til ab votta J^etta, þeir fóru meb vitnisburb 

sinn borg ur borg og land lír landi, og engin er su mæba til eba 

ofsókn, er þeir væru ekki fiísir þola sakir Ðrottins þess, er 

þeir báru vitni pm, sakir Droítins, er krossfestiir var, og síban 

uppreis; ])eir sáu bræbur sína falla vib hhð sjer, þeir sáu, sverbin 

blika yfir höfðum sjer, en þó tók ekki einn af þeim vitnisburb sinn 
I 

aptur; allt til elli, þegar þeir fundu, að daubastiind þeirra nálægbist, 

hjeldu þeir á fram að viína um það , er ])eir höfðu heyrt, þab er 

þeir hÖfbu sjeð mefe augunum, það er þeir höf&u skoðab, og ])reifab 

á meb hönddnura (Í. Jóh. Í, í), og elít af l)ví var, ab Gub hefbi 

vakib Jesúm frá daubum. Og vib upprisu Drottins bættu þeir ætíb 

dásamlegri uppstigning hans til hlmna. Meb hverju öbru móti 

liefbi l.f Jesú á jörbuniii átt ab enda? Heíbi hann átt ab ganga 

í annab sinn fram fyrir óvini sína, og láta krossfesta sig í annab 

siun ? Eba hefbu lærisveinar hans átt ab skýla honum, eba Iiann 

ab skýla sjer sjálfur í einhverjuni afkima? hefbi hann átt ab eyða 

þar æfi sinni í glcymsku, án þess ab starfa ab hinum háleita 

tilgangi lífs síns, þangab til hann hefbi orbib sóítdaubur? Hversu 

sundurlausar og ósæmilegar verba allar hugmyndir vorar, undir 

eins og vjer förum ab snúa gublegum vibburbum í náttúrlcga, og 

yfirgefum þab, er vjer höfum sögur af! Gubspjallamennirnir segja 

oss ekki, ab Kristur haíi, eptir ab hann var upprisinn, lifab á 

Í 
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jÖr&unni á sama hátt og abrir, sem á henni bua, heldur ab hann 

hafi opinberazt margsinnis og á margan hátt, og er hann opinberatist 

1 síbasta sinni og haf^i saínab þeim sanian, hafi hann blessab J^á, 

Og er hann blessafci jíá hafi shý nimiib hann frá augum þeina 

(Post. Í , 9). þctta ský hylur enn síbustu daga Diottins vors á 

jÖrbunni' og för lians til Febur síns, og eins og vjer vitum ekkert 

um, hvab vjer numum verba á hinni miklu síund hinnar sí&ustu 

^ttiiTiyndunar, eins vitum vjer ekkert um þab, hvernig þab hafi 

horíib, er seinasí var eptir daublegt í mannlegu ebU Jesií, og 

livernig hib daublega hafi skrýb;ít odaiibleikanum. En lir skýinu 

Ijömar dýrb Gubs, J)ví þetta er fullkoinlega sannab: Drottiiin er 

sannarlega npprisinn, og hinir truföstu vottar fians hafa sjeb hann, 

og mörg hundriib játenda hans hafa sjeb hann í Galíleu (1. Kor. 15, 7), 

loks er hann st^ginn til himna í augsýn posíula sinna. 

Siíkt var líf Jesu á jörbumii. Og safni jeg nú öllum atribum 

l^oss í eina mikla hugmynd, |)á finn jeg, ab líf Iians var ekki eins 

og vorra Kka, heldur bjó í ])ví máttur hins alraáttka, og stórmerki 

^obs söfnubust ab J)ví á alla vegu. Og l)á segi jeg vrb sjálfan 

: þessi æfisaga, er ])ii skobar og dáist ab, er ekki skröksaga, 

ímyndimáiaflib hati fegrab, heldur er hún eins sönn, og hvab 

^onabj^ er satt er á jörbunní. þab er J)ví satt, ab Jjcgar mannkynib 

^lti ab verba endmleyst, og* fæbast ab nýju, J^á biauzt himiieskt 

obli gegnimi hina algengu rás hluíanna, Öfl hinnar jarbnesku náttúru 

^j^tu undan Drottni sínum, og sýndu oss J)annig, ab hann væri sá, 

vjer eigum ab hlýba og trúa, og öblast iífib í hans nafni. A 

l’onna hátt samcinast hinn jarbneski vitnisburbur hinuiu h mncska, 

heyrbist hina miklu tíbiiidanótt, til ab*bobaoss: Ybur er Frelsari 

tseddurl 
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GLFÐLEGT EÐLI KRISTS. 

Spámabur mikill er kominn til vor, og Guíi hefir litib í náb 

sinni til lý&s síns (Lúk. 7, 16), sagfei fðlkilb for?)um, er þab sá eitt 

af kraptaverkum Krists. Spámabur mikill — já, í sannleika sá, 

sera meiri er enn nokkur spámabur (Matth. 11, 9): þessi orb 

Krists koma' oss hjer í hug, þó hann segbi þau ekki um sjálfan 

sig, heldur um Jóhannes skírara, er sendur var aí) greiba götu 

hans. En hver var hann þá sjálfur, er fyrirrennari hans, sá er 

skyldi greiba honum veg, var miklu meiri enn nokkur spámabur? 

Hver var hann, er verk hans skelfdu svo mjög hinn undrunarfulla 

lýb, er frægb hans barst yfir allar nálægar landsálfur, og yfir öU 

lÖnd, og um allar aldii>? Hver var hann, og hver er hann? 

{)essi spurning er ekki einskisverb, svo ab hvort sem úr henni 

er leyst ebur ekki, þá sje önnur kenning vor jafnáreibanleg. {>ví 

þab er átvörbun kristinnar trúar, ab Kristur búii fyrir trúna í 

hjörtum vorum (Ef. 3, 17); vald hans á ab veita kenningunni 

rjetta stefnu, og áminningunni fullan krapt; kærleikur hans á ab 

,færa hrelldiim hjörtum huggun, sjukum hjörtum lækningu, snaubum 

hjörtum fyllingu; ináttur hans á ab eyba broddi daubans og sigiá 
/ 

helvítis. I kyrkju Krists getur enginn lagt annan grundvöll, enn 

þann, sem lagbur er, sem er Jesús Kristur (1. Kor. 3, 11); en 

hver er hann þá, sá er mennirnir útskúfubu, og þú er'orbinn a-Ö 

höfubhyrningarsteini ? Hver erhann, sá eb er undirstaba alls hins 

mikla musteris ? 

Hinar spámannlegu raddir, er hljúma frá hinum fremstu Öldumj 

allt í frá þeirri stund, er mannkynib var fallib og túk ab þarfnast 

lausnar og frelsunar, vísa oss til hans; og þau verk, er hann 

gjörbi fyrir gublegan tilstyrk, sýna oss, ab hann er sá er koma 

átti. En ef hann helir komib frá Gubi, ef hánn er gefinn oss af 

Gubi til vizku og rjettlætis, helgunar og endurlausnar, þá hljáta 

orb hans ab vera sönn, og þá heíir hann hvorki dregib sjálfan sig 

'á tálar nje heldur oss, þá er hann talabi um sjálfan sig, ebli sitt 



Gflí)legt e?)li Krists. 225 

og tign sína. Fyrir því leitum vjer ekki til annara, heldur spyrjum 

vjer sjálfan hann: hver hann sje? og hváb hann segi um 

sjálfan sig? 

Hann vísar oss þá fyrst til verka sinjna. þegar hann bar 

fyrir sig vitnisburb fyrirrennara síns, þess manns, er fðlkib virti 

svo sem spámann, þá bætti hann þessu viÖ: En jeg hefi vitnisburÖ 

*^eiri enn Jdhannesar, því þau verk, sem Faí)ir minn Qekk mjer 

leysa af hendi, einmitt þau verk, sem jeg gjöri, vitna um mig, 

Paí)irinn hafi sent mig (Jóh. 5, 36). þegar hann sagbi: Trúib 

^jer, aí) jeg er í Föíiurnum og Faí)irinn í mjer, bætti hann þessu 

en ef þjer trúib ekki orbum mínum, þá trúib mjer sakir 

verkanna (Joh. 14, 11). En þegar Kristur*ber fyrir sig verk sín, 

er þab ekki eins og þegar Páll postuli segir: postulateikn eru 

Öörí) me^al ybar meÖ táknum og stórraerkjum og kraptaverkum 

(2* Kor. 12, 12); því Drottinn vor fer^urn sín kraptaverk slíkum 

er enginn mabur hefir sagt, og enginn engill gæti sagt og 

sköpub vera; þá hluti sem Fafeirinn gjörir — hinn eilífi 

l^abir, sá er allar tungur kalla hinn almáttka — þá gjÖrir og 

^onurinn sömulei&is. Og þessu er þar vib bætt: eins og Fabirinn 

^PP vekur daufea og lífgar, þannig lífgar og Sonurinn þá, er hann 

(Jóh. 5, 19. 21). þetta er einkenni gufelegra verka; því 

'^tennirnir geta myndab, úr daubum hlutum, þeir geta búií) til nýjar 

^yndir og harla dásamlegar, fegri sjerhverju, er augu þeirra hafa 

®jGb hjer á jörbu, laga^ar eptir hinum háleitu hugmynSum, er Guí) 

heíir veitt sálum lisíamannanna, en enginn listamafeur getur aS 

^eldur blásií) lífsanda í kaldan líkama rnyndar þeirrar, er hann 

^®fii’ til búib, nje kennt henni ab líba yfir jörbina, nje lokií) upp 

^''gum hennar, svo afe hún sjái, nje munni hennar, svo ah hún 

mannleg íþrótt getur meh Guí)s ahstob vi?)haldib Ijósi lífsins, 

þö þab logi dauft, en er þab slokknar, þá kveikir enginn þab aptur 

filan almætíih sjálft, og þab er engis, nema þess, er eilíflega iifir, 

blása lífi í brjóst hinu dauba. En þetta voru orÖ hans, er 

®^o segir: saubir mínir þekkja rödd mína, og jeg þekki þá, og 

fylgja mjer, og jeg gef þeim eilíft líf, og þeir skulu aldreigi 

*ynast, og enginn skal slíta þá úr hendi minni (Jóh. 10, 27. 28); 
15 
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og enn á Öbrum stab: jeg em upprisan og lífi?), hver sem á mig 

trúir, mun lifa, þdtt hann deyi (Júh. !l, 25). Og þegar Jesús 

saghi, eins og Fabirinn upp vekti og lífgaSi dauíia, eins lífgabi 

SoEurinn þá er hann vildi, þá talaSi hann ekki aS eins um einstöku 

kraptaverk, heldur um hib mikla og almenna tákn, afe þeir, sem í 

gröfunum eru, munu heyra rÖdd Gubssonar, og þeir, sem heyra 

bana, munu lifa (J<5h. 5, 25); og svo ah vjer try?)um og vonulum 

á þetta hií) mikla tákn, sýndi hann kraptaverkin, og í kraptaverk- 

unum þann hinn gublega. mátt, er vjer eigum allir afe tigna. 

Fylg Drottni þínum á vegferí) hans, þá er hann gekk um kring, 

gjör'bi gott og græddi alla, sem af djöflinum voru þjáhir, því Guh 

var meb honum; bú þjer til greinilega hugm^md um hií) niikla og 

dásamlega líf, er kom í Ijús í hinum mörgu verkum hans, og teffeu 

í huganum vib sum af þeim, svo þú megir glögglega skilja stærb 

þeirra og gildi. Gakk meb honum ab Naínsborgarhlibi; þar muntu 

sjá einn hinna sorglegustu vibburba, sem fyrir menn geta komi^ 

(Lúk. 7, It 0. nn, w.); þú munt sjá sorgmædda ekkju á hinni 

þungbæru harmagöngu ab fylgja líki sonar síns andvana, er hún 

átti einan barna, þangab, er hún átti aldrei ab sjá hann framar. 

01 hversu margur, og hveVsu þungbær skilnabur verbur í veröldu 

þessari! Hversu grimmlega eybir hinn dymmi daubi hvarvetna 

ríkjum lífsins, og blífir ekki blúmum æskuniiar sjálfrar, nje heldur 

einvalali^i ^ekinnar og rjettlætisins; hann verfeur ekki mýktur nieí) 

harmatárum, og sjerhvaí), er lííi lifir, tekur hann herfangi seint 

ebur snemma. En vib Naín kemur ma^ur einn á múti líkmönn- 

unum, og stöbvar líkfylgdina, og gengur ab börunum, og tekur tíl 

orba: „Ungmenni! þú scm iiggnr hjer í fasta svefni, þeim er menn 

fá ekki rofib, jeg býb þjer: rís þú upp!“ lleyrib þab og skilji^- 

Hann ávarpar hinn dauba; hann skipar honum eins og jarbneskur 

herra skipar lifanda manni; hann segir vib þann, sem íirrtur er 

öllum raætti, og liinir hans stirbnaSir af dauba; eins og sagt er vi^) 

, heilbrigba menn: stattu upp, rístu á fætur! Annabhvort er sá, 

slíkt mælir, vitfirringur, og veit ekki hvab hann talar, eba er hann 

lávarfeur lífs og dauba, og talar almáttug orb. Og sjá! sá, sem 

daubur var, rís á fætur og tekur stb mæla. Von var, ab þeir er 
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Si'iu slíkt, yrbu óttaslegnir, og Iilytu ab sjá, a?) þetta voru gubleg 

stármerki. 

Frá þeim stab, er þetta tákn varb, hverfur hugur vor sjálf- 

krafa til Bethaníu, og ab Iiinni dymmu gröf, þar sem vinur Jesu 

haffei legih fjdra daga (Jdh. 11, 17 o. nn. vv.). þar sjáura vjer 

aptur þann, er meh orbum einum opna?)i augu hins blinda, og fyllti 

af heilbrigöi visnaba limu, en hafbi samt ekki í þetta sinn. viljab 

frelsa frá dauba þann er sjiíkur var. Nil gengur hann a!b gröfinni; 

þar lá þegar sá hinn þungi steinn, til a?) hlífa rd grafarinnar, svo 

aí) birta veraldar þessarar skini ekki inn þangab, og skarkali hennar 

^uábafei ekki hinn þögula grafarbúa. En Jesús bregfeur rd grafar- 

'unar, lætur velta burt steinimnn, kallar inn í hana — Heyrib þab! 

skiljife þafe! hann kallar inn í grÖfina hárri röddu: Lazarus! kom 

þú út hingab ! Sá, er slíkt mælir, er enn sem fyrr annafehvort 

vitfirringur, og veit ekki hvaí) hann talar, eba er hann lávarbur 

lífs og dauba, og talar almáttug orb, Og sjál eitthvafe tekur ab 

kserast í hinum dymma helli, lífsafiib hverfur aptur í limu þess, 

daubur var, hann ■kemur út, hjúpabur líkblæjnm, sjer aptur Ijds 

sdlarinnar, og þá, er hann ábur þdttist hafa kvatt fyrir fullt og 

^llt, og þann, er hann hafbi trúaí) á, og mi sýndi honum guÖ- 

I*^ga dýrb; og nú vegsamar hann Gub enn af nýju meb öbrum 

lifandi mönnum. 

þetta sama almætti sjáum vjer í Öllum hlutum: vjer sjáum 

þabj þegar Jesús býbur hinum sjúka, er legib hafbi rúmfastur í 

ár og verib borinn af öbrum, hvert sinn er hann skyldi úr 

stab fiytjast ~ þegar Jesús býbur honum, ab hann rísi á fætur, 

taki upp rúmib, og hann verbur heill, og tekur ab ganga, svo 

allir sjá; og þegar vjer sjáum Jesúm blessa hin fáu braub, svo 

þau verba ndg sabning handa mörgum þúsundum; og þegar vjer 

^^yrum hann úti á hinum dlgufulla sjd hasta á stormana og hinar 

^^andt öldur. Meb slfku hugarfari eigum vjer ab lesa frásagnir 

^^^spjallamannanna: vjer eigum ekki ab rýra þær slíkt er vjer 

t^^gum, og ekki ab breiba ofan yfir 'stdrmerki Gubs, og nærri því 

^^■irverba oss þeirra vegna, heldur eigum vjer ab fagna dýrÖ 

^’elsara vors, og styrkja trú vora á íhugun vcrka hans, ■ 
15*^ 
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Hvert sinn er Jesús segir, hann megni ekkert af sjálfum sjer, 

þab er aÖ skilja; sem manni, heldur einungis fyrir samQelag sitt 

rit hinn himneska Fö&ur, þá lýsir hann sannlega samfjelagi þessu 

á slfkan hátt, ah þab hefur hann hátt yfir alla skepnu, er hann 

gjörir fyrir þa^ þá hina sömu hluti, sem hinn almáttki. Athugum 

þaí) er hann sagbi einn hinna síöustu daga hjervistar sinnar, þá er 

sá tfmi var liSinn, ab hami væri í niburlægingu sinni og ætla?)ur 

til dauba, og hann var búinn aí) drekka þann hinn beiskjufulla 

kaleik, er honum var rjettur, og þola píslir og dauí)a, -svo sem 

honum var ætlaö, og vav upprisinn og dýrblegur orbinn; hann var 

þá staddur á fjallinu í Galfleu, þeirri hinni sÖmu landsálfu, er hann 

hafbi framib flest kraptaverk sín. Hann gekk til lærisveina sinna; 

en þeir veittu honum lotningu; hann mælti: mjer er gefib allt vald 

á himni og á jörbu (Matth. 28, Í 8). Heyr þab, himin ! heyr þaÖ, 

jörb! svo talar Drottinn þinn. Enginn daublegur ma^ur, þú hann 

heföi ÖÍ)lazt hina æ^stu tign jarfeneskra metorba, nje heldur neinn 

himneskur engill mundi dirfast aí) taka sjer slfk orb í munn — 

þvf þo sá væri efstur og dýrstur allra engla, þá væri hann engu 

ab síbur skepna sem vjer; en hafi sá, er slík orb taiabi, ekki veriÖ 

fullur osvífni og ústjúniar, og vilja?) frýja Guhi hugar, og kalla af 

himni hegningareld, svo ab sæist vanmáttur hans, þá hlýtur a& 

vera, hann hafi viíab sig vera í því sambandi vií) hinn eilífa FÖÍ)ur, 

aí) hann hafi þoraí) ab stafefesta þetta^ er hann hafbi sagt á^uv 

fyrr: allt er mjer í vald gefib af Föbur mínum (Matth. 11 , 27), 

Fabirinn elskar Soninn og hefir gefib alla hluíi f hans hönd 

(Jóh. 3, 35). Sí?)an bauÖ Kristur, svo sem herra jarbarinnar, 

lærisveinum sínum aí) þeir færl út um allan heiminn, og kenndi 

öllum þjóbum — því allar voru þær hans eign — og aÖ þeiv 

skfrbu þær, ekki aÖ eins í nafni Föfeursins, heldur og í sfnu nafni 

ög heilags Anda; því hann haffei sjállur sagt berum orSum,' 

allir eigi -afe he^fera Soninn eins og Föfeurinn (Jóh. 5, 23). Vjev 

höfum ekki talaÖ þessi orÖ — vjer höfum ekki tekií> upp bj^ 

sjálfum oss, a& veita gufelega lotningu þeim, er vjer köllum 

Drottin vorn og Meistara; heldur heimtar hann þafe sjálfur meÍJ 

fullum rjetti, þar sem hann er í samfjelagi vií) hinn eilffa FÖ^nr- 
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Og áfeur hann hvarf ur augsýn lærisveina sinna, komst hann fyrir 

því ekki eins ab orfei, og menn eru vanir, þegar þeir skilja: jeg 

verí) ah yfirgefa yfeur, og get ekki lengur orfeife ybur samferfea um 

íeih lífsins; heldur segir hann: sjál jeg er mefe yfcur alla daga, allt 

hl enda veraldarinnar. 

Ilugur vor stígur æ hærra, er vjer ihugum or?) Drottins vors 

ttm sjálfan sig, og heyrum hann taka svo til or&a: „sannlega, 

sannlega segi jeg yí)ur: áfeur enn Abraham varí) til, var jeg“ 

('ldh. 8, ó8) líkt og spáma^urinn segir: „hann er upp runninn 

öndver&u og í frá eilíf&^ (Mikk. 5, 1) —; sömuleifeis, er vjer 

lieyrum hann segja svo: „eins og Fabirinn hefir lífií) í sjálfum sjer, 

svo gaf hann og Syninum aí) hafa lífi?) í sjálfum sjer (Jöh. 5, 26); 

eí)ur svo: sá sem hefir sjeb mig hefir sjeb FÖ&urinn^ (Jðh. 14, 9); 

því allar greinir þessar eru fdlgnar í þeirri einni grein, er átruendur 

hans hafa ætíí) vifeurkennt, en óvinir hans kallafe • gufclast: „jeg og 

^^ahirinn — vií) erum eitt“ (Jðh. 10, 30). 

Meb slíkum orbum vottar Drottinn vor sama og postular hans, 

postularnir sama og Drottinn vor, er þeir segja svo: ,,Soninn 

^^fir Gub sett erfingja allra hluta, og skapab heiminn fyrir hann; 

Sonurinn er geisli Guös dýrí)ar og ímynd veru hans, og stjórnar 

öllu meí) sínu kröptuga orbi“ (Hebr. 1, 2. 3); ebur er þeir segja 

®^o: upphafi var orfcib y- þab er: hih lifandi orí), er merkir 

guíilega veru,' og vilji Gubs framkvæmist fyrir þah — og orbih 

var hjá Guí)i, og orfeife var Gub; allir hlutir eru fyrir þaö gjörí)ir, 

án þess er ekkert til orí)ií) sem til er; og oröib varh mabur, 

tók sjer bólfestu meí)al vor (Jóh. 1, 1. 3. 14); eSur er þeir 

svo: Kristur er kominn af februnum eptir holdinu, sem er 

yfii* öllum, Guí), blessabur ab eilífu“ (Rómv. 9, 5). þetta er 

^ndirstöhugrein kristinnar tráar — og sje henni haggaí) á nokkurn 

þá bifast undirstaban öll, og musteri trúarinnar liggur þegar 

hruni — þab er, sagba jeg, undirstöbugrein kristinnar trúar, 

hann, sem er kallabur hinn eingetnl, af því hans samfjelag 

Gub er eilíft, og æbra og innilegra og Öflugra, enn nokkurra 

^iinara, er gubsbörn eru kallabir — ab hann, sem er ímynd 

*^synilegs Gubs, frumgetningur allrar skepnu, sá er allt er fyrir 
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skapaS á liimni og á jöríiu, sýnilegt og ósýnilegt, og vií)heidur 

Öllu (Kól. 1, 15. 16. 17) — aí) hann stæríii sig ekki af því, þá 

hann hef&i Gubs m^md, heldur minnka&i sjálfan sig, gjörbist þjðnn, 

varb mönnum líkur, lítillækabi sjálfan sig, og var hlýbinn allt fram 

í daubann, já, frani í dau^ann á krossinum (Filipp. 2, 6. 7. 8)- 

En hvernig sem hann minnkaí)i sjálfan sig í þjónustu kærleikans, 

hversu mikib sem hann lagfei nibur af guhlegri dýrb sinni, er hann 

birti sig í mannlegri mynd, þá skein þar af eigi ab síí)ur guhlegur 

Ijömi, og mannlegt e&li hans var gagntekií) af hinu guí)Iega ^e^li; 

þah er ekki maSur slíkur sem vjer erum, er vjer köllum einan 

Meistara vorn og Lávarí) - þaí) er ekki maí)ur slíkur sem vjer 

erum, er borib hefir synd allrar veraldarinnar — þab er ekki mabur 

slíkur sera vjer erum, er veita mun eilíft líf þeim, er á hann triía. 

þetta kunnuin og eigum vjer 'glögglega ab skynja, svo framar- 

lega sem vjer viljuni eiga ])aí) skilib, ab heita kristnir menn. En 

af því leibir meb engu möti, ab vjer eigum ab freista, ab kanna 

djilp gublegrar veru, og þýba alla hennar leyndardönia, ebur skýra 

gublega hluti meb mannlegum orbum. Vjer vitum, hver sagt hefir: 

enginn þekkir Soninn nema Eabirinn (Matth. I I , 27); vjer vituni, 

ab hjer á jörbu lifuin vjer í von, en ekki í skobun (2. Kor. 5, 7), og 

sjáum ígegnum gler, í þoku, en ekki augliti til auglitis (1. Kor. L3, l2). 

Reyni þeir, sem hafa þekking og gáfi^-, ab komast svo hátt, seni 

þeir geta; hugiir mannsins á þó aldrei langt þangab, er hann villist. 

En annars vegar skeytum vjer alls ekki þeirri mötbáru, ab menn 

geti ekki tniab þvi, er þeir sjeu ekki komnir í skilning um- 

þ)ýddu fyrir mjer jarbneska hluti, þá skal jeg þýba fyrir þjer 

himneska hluti; þýddu fyrir mjer samband sálarinnar vib þenna 

líkama þinn, þá skal jeg þýba fyrir þjer sainband hins gublega 

eblis vib hib mannlega í Jesú Kristi; þýddu fyrir mjer uppruna 

hngsana og tilfinninga í sálu vorri, þá skál jeg þýba fyrir þjer? 

hvernig hinn eingetni er upp runninn af FÖburnum. Og ef þú lyphr 

huganum til Gubs, þess er þú játar, þá muntu brátt verba ab 

viburkenna, ab Gub, sá er þú segir þig á trúa, býr í því Ijösi, er 
^ • 

enginn fær ab komizt; en þá viburkennir þú um leib, ab þú truu' 

því, cr þú sjert ekki kominn í skilning um, svo ab vitnisburburinn 
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um Krist, Son Gubs eingetinn, fæddan af Fö^urnum fyrir allar 

ð-ldir, geti verib rjettur, þött þil sjert ekki búinn ab skilja hann 

til fulls. 

þafe er enn Önnur inötbára, ab þessi grein uin eí)li Krists sje 

huga vorum alls önýt, og ekki til annars, enn íhugunar vísinda- 

*íiönnum, svo þab sje ráí)tegast, ab láta þá skera úr því máli, 

Gn ræí)a ekki um þab vi& almúga. þab erabskilja: undirstöbunni 

^lgum vjer ab sleppa, en byggja þö hærra og hærra — á tömum 

sandi! 0, ef oss tækist til hlítar ab leiba þenna vitnisburb um 

ebli Krists inn í hjarta hvers manns, þá mundi og hver mabur 

^nna, hvílík andleg aublegb í honum er fölgin! 

þú, sem gengur þína eríibu leib, tældur af jarbneskum munum, 

aldrei ánægbur — þú, sem fyllist hræbslu og efasemi, er þú 

typtir huganum til hins andlega: finnur þú ekki, ab þjer sje 

naubsyn á þeim orbum, er þú getir stutt þig vib, hvernig sem 

^''eytast bæbi meiningar annarg 'í kringum þig, og meiningar sjálfs 

þín, og geti staÖfest þab, er þú þykist vera búinn ab skilja, og 

epnab fyrir huga þinum nýja brunna þekkingarinnar og leitt þig 

*^hultan um hættulega stigu girnda og missýninga? Lofabu Guí), 

munnur Jesú talabi ekki af einni saman mannlegri speki og ab 

hans voru Gubs orb og eilíf sannindi, og ab hami talabi af 

valdi, er efasemdir þínar verba ab þagna fyrir. þú, sem 

*^^iinast vib kröfu hins eilífa rjettlætis — þú, sem heyrt hefir 

Gubs lög, og veizt ab þau ná til þín — þú, sem búinn ert aí) 

heyra fyrir fram meb skelfdri samvizku hib alvörufulla atkvæbi 

*3ömsin8 — þú, sem búinn ert ab sjá, ab þú hefir skuld ab gjalda, 

er þú'getur ekki goldib, enda ekki afmáb: vildir þú ekki, ab 

^inhver gæti komib og sagt vib þig: syndir þínar eru þjer fyrir- 

^efnar ? En ef einhver mabur segbi þetta vib þig af sinni hálfu^ 

^^kandj þab upp hjá sjálfum sjer, þá mundir þú virba svo, sem 

niabur drægi ab þjer spott: því hvernig má sjúkur inabur Ijá 

ner styrk í sjúkdómi 'þínum ?' hvernig má syndugur mabur Ijetta 

þjer syndabyrbiimi ? Lofabu Gub, er hann hefir veitt þjer ab 

þekkja þann, er fyrir sjálfan sig hafbi engar syndir ab bæta, og 

^^fbi vald á ab gjöra þab, sem Gub einn megnar, og svo ab 
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fyrirgefa syndír á jörbunni. þu, sem reynt hefir neyb lífsins og 

neyb daubans, og ekki ab eins horft á hana í kringum þig, heldur 

pínzt af henni í hjarta þínu, þii, sem lifab hefir þær stundir, a?) 

sála þín hefir verib einmana, yfirgefin, af sjer komin: þú hefir 

efiaust leitab þjer vinar á himni. Og jeg veit fyrir víst, ab þar 

er Fabir allra vor, og ab hann er ekki fjarlægur neinum af oss, 

heldur getum vjer fundib hann, þegar vjer leitum hans rækilega. 

Enda veit jeg og hins vegar, ab þegar vjer erum í þungri baráttu, 

þá er oss þörf á, ab sjá Gub sem næstan oss, og þá verbur 

huganum þab fyrr fyrir, ab nálgast hinn opinberafea, enn hinn 

ósýnilega. Daubur mabur var út hafinn, segir í frásögunni — 

Hefir þú, er þetta lest ebur heyrir, nokkurn tíma fylgt líki til 

grafar? hefir þú sjeÖ nokkurn, er þú elskabir, hjúpaban og lagban 

í gröfina, og dökkmö&u daubans renna þar yfir hann? Hafirbu 

ekki sjeb slíkt, þá mun liggja fyrir þjer ab sjá þab; þú, sem átt 

vini eba vandamenn, taktu þá J)essa hina hel^ frásögn, og lestu 

hana meb trúubum hug. A?) sönnu kemur ekki Líknarinn sýnilega 

til, og sviptir daubann herfangi sínu; en gublegt vald hans huggar 

þitt hib sorgmædda hjarta: hann segir þjer, ab hann hafi varbveitt 

þab sem þú misstir, því hann sje upprisan og lífib. Lofabu Gub, 

er hann hefir látib þajin birtast á meÖal vor, er ekki var slíkur 

sem vjer erum, nje daubanum undirorpinn, heldur hafbi vald til 

ab scgja og efna þessi orí): Sá tími kemur, og er þegar kominn, 

ab ))eir, sem í gröfunum eru, munu heyra rödd Gubssonar. 
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27. 
MANNLEGT EÐLl KRISTS. 

í einu játningarriti kyrkju vorrar er svo kvebiÖ ab or?)i: jeg 

Wi, ab Jesiís Kristur, sannurGub, getinn af Föíiunium fyrir allar 

^ldir, og jafnframt sannur mabur, fæddur af Maríu mey, sje Drott- 

minn, og hafi endurleyst mig, hvorki meb gulli nje silfri, heldur 

sfnu heilaga, dýrmæta blöbi, og meb píslum sínuni og dauba, 

hann þoldi fyrir sakleysi. Öllum þessum orbum er fyrirkomib 

dldungis samkvæmt kenningu heilagrar ritningar. Ef vjer nu stab- 

^semumst vib hinn fyrra hluta þessarar greinar, þá skiptast þessi 

01‘batiltæki: Gubssomir og Mannsinssonur, þannig á í ritningunni, 

þegar talafe er um veru Krists, aíi þau sameinast og verba ab 

einni hugmynd um Gub og mann, um þann, sem hluttakandi 

bæbi gublegs og mannlegs eblis, og er einmitt fyrir þá sök hinn 

^j^tti niebalgangari milli Gubs og manna. Vjer höfum ábur til 

fært nokkura vitnisburbi, er sýna gublega hátign Krists, og boba 

tann, sjem þann, er var frá upphafi, var lijá Gubi og var Gub, 

þann, er allir hlutir eru gjörbir fyrir, allir lilutir vibhaldast fyrir, 

ng allt vald er gefib á himni og á jörbu. En sá hinn sami, sem 

þessi orb hefja dumræbaniega hátt upp fyrir mennina og þess 

^^gna er kallabur Gubs eingetinn Sonur, og sameinabur hinum 

eilífa Föbur, fremur enn nokkur sköpub vera getur verib þab; sá 

^^nn sami er einnig orbinn hluttakandi mannlegs eblis, hann er, 

6ins og postulinn ab orbi kemst, orbinn bræbrum sínum líkur um 

hluti, svo hann gæti orbib miskiinsamur og trúlyndur höfub- 

Pfestur, til ab fribþægja fyrir syndir fdlksins (Hebr. 2, t7). þab 

einmití cinkasætleiki hins kristilegá fagnabarbobskapar, þab er 

djúpi og sáluhjálplegi leyndarddniur kærleikans, ab sá, er 

hjá Gubi, og var Gub, gjör&ist mabur og dvaldi meb oss (Jdh. 

’ ab þd Jesús Kristur væri ímfnd Gubs, hafbi hann ekki dýrb 

sína til ab leita sjálfum sjer hagnabar, heldur lííillækkabi sjálfan sig, 

hann tdk á sig þjdns mynd og varb mönniiin líkur (Fil. 2, 6. 7). 
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þess vegna kemst og Páll posíuli svo ab orfei, er hann ætlar 

ab skýra frá, hvílík þau sannindi sjeu, er Gub vill aí) mennirnir 

komist til þekkingar á, svo þeir verfei sáluhólpnir: Gub er einn, 

og einn er mebalgangarinn milli Gufes og manna, maburinn Jesus 

Kristur, cr gaf sig sjálfan til lausnargjalds öllum, til vitnisburí)ar 

á hentugum tíma (I. Tím. 2, 5. 6). livorki hjer nje annarstabar 

segir postulinn, ab sá, sem vera átti mebalgangarinn millum Gubs 

og manna, og átti ab sætta mennina viS Gub, hafi verií) eintömur 

mabur, því síbur syndugur mabur, eins og einhver af oss; samt 

sem ábur bofear postulinn hann jafnan, svo sem sannan mann, 

fæddau af afkvæmi Daví?)s (2. Tím. 2, 8), fæddan á rjettum og 

hentugum tíma, þá er frelsinu gat orbi^ og átíi ab verfea framgengt 

fyrir hann. 

þá er fylling tímans var komin, sendi Gub Son sinn, fæddan 

af konu (Gal. 4, 4). Innst í hjarta mannsins, er öteljandi 

'girndir og öteljandi kvalir slíta í sundur, hefir Gu?) fölgií) von 

um lausn. Ef vjer hlýbum á raddir heibingjanna, hvar sem hib 

andlega líf hafbi tekib aí) hreifa sjer, þá heyrum vjer ab vísu 

sífellda kveinstafi og huggunarlausa, eins og daubinn mundi aí) 

síbustu svelgja lííib, og himin og jörí), og allir gublegir og allii’ 

mannlegir hlutir tortýnast hver meb Öbrum. En samt heyrum vjer 

einnig vonglabari raddir, sem buast vib gullöldum, er þeir kalla 

svo, þá er baráttunni eigi afe vera linnt og armæí)u mannanna 

afljett, en alls konar blessun komi af himnum ofan og fyrir hitti 

jÖrbina hæfa ab veita sjer vibtökur. En þab sem mebal heibingj- 

anna'voru öáreibanleg munnmæli, er fremur voru ímyndunaraflinu 

til skemmtunar, enn ab hjartab trybi þeim, þa& var me&al ísraels- 

þjöbar stabfast loforb frá Gubi. Upp frá þeim degi, er Abrahain 

fjekk hib undursamlega fyrirheit í tjaldbubum sínum: fyrir þitt 

afkvæmi skulu allar kynkvíslir jar&arinnar blessun hljöta, hætti 

aldrei eptirvænting-in, er beib þess, sera fram átti ab koraa í fyll' 

ihgu tímans. Hversu seint sem aldirnar libu; hversu optlega scm 
eintömar jarbneskar umsýslur ^g villur skurbgobaþjönkunar ætlubu 

ab ná yfirrábum ytir þjöbinni, þagnabi samt aldrei hin spámannlega 

rödd, er ítrekabi hib forna fyrirheit, og tengdi þa& vib Daví&s ætt. 

j 
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og vi& þann Ijöf&ingja, er koma mundi frá Betlehem, og ver&a 

barla mjög lítiliækka&ur og fdrnfærfeur fyrir syndir þjd&arinnar, en 

aí) sí&ur mundi hann ver&a mikill og veldisstdll hans æ&ri 

Öllum veldisstdlum, og allir ganga til hlý&ni vib hann um gjör- 

vallan jar&arhnöttinn. þessi eptirvænting fylgdi þjd&inni í utlegí), 

og tdk í mdt henni, er hún kom heim aptur, hún fyllti hi?) nýja 

iQusteri, er þeir reistu, og þdtt þah væri fátæklegt í samanburbi 

vi& hib fyrra musterib, er Saldmon haf&i prýtt meb allri dýrb sinni, 

‘dti þú dýrb þess ah ver&a miklu meiri. Fylling tímans kom nær 

og nær, margir menn voru í Jerúsálem og alstabar á me&al sona 

Israels, bæhi á Gy&ingalandi, og á sjerhverju því landi, er Gub 

hafbi dreift þeim út um, til þess ab þeir greiddu veginn fyrir hinu 

ökomna, þeir voru margir, segi jeg, er bi&u endurlausnarinnar og 

væntu hennar einmitt á þeim tíma, er fyrirheitin rættust. Vissi 

^kki Símeon fyrir víst, a& hann mundi ekki fara íil febra sinna, 

fyrr enn hann væri búinn ab líta huggun ísraels (Lúk. 2, 25, 26)? 

Koinu ekki vitringar úr austurheimi, er þeir sáu stjÖrnuteiknife á 

^ÍRininum, af því eptirvæliting hins mikla konungs Gy&inganna var 

^omin jafnvel til þessara hinna hei&nu landa-{Matth. 2, 1 o. n. v.)? 

^^rn átli ab fæ&ast og drottinstignin ab liggja á her&um þess (Ef. 

6), — bver átti ab verba md&ir a& því barni? 

A þessum merkilega tíma bar svo vib, aí) eyrindreki af himn- 

om birtist mey einni í Nazaret, og kvaddi hana meb þeim um- 

oiælum, ab Gu& hefbi veitt henni ná& sína og hún væri blessub 

^obal allra kvenna; því næst boí)a&i hann henni, ab hún mundi 

^orba þungub og fæba son, þann er ver&a mundi mikill og kall- 

^^or Sonur hins hæsta, og honum mundi Drottinn Gub gefa ríki 

• Öaví&s forfö&ur síns (Lúk. l, 26 o: n. v.). A& hún dtta&ist þessi 

ko.m ekki til af því þau bofeu&u, ab nú væri komin fylling ^ 

tímans — því þessu trú&i hún eins og allir gu&hræddir menn 

Þjá&arinnar — ekki heldur af því, ab fæ&ing barns þessa átti a& 

ver&a me& dásamlegu indti — því líklegt var ab tákn og stdnnerki 

Oíundu fylgja því barni, er fæ&ast átti heiminurn til frelsunar — 

^oldur kom þa& til af þvi, a& Gub haf&i virzt a& veita einmitt 

^onni náb sína, og ab einmitt henni var hib heilaga á hendur 

/ 
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faliít. Hversu margar tilíinningar hlutu og aí) vakna .í sál Maríu, 

er hun heyrbi þessa undarlegu kvefeju I Hin aubmjúka mey varb 

gagntekin af hræ&slu, er hún heyrfei þa& eyrindi, er bo&a&i henni, 

til hvers hún væri ætluÖ, en hún a&hylltist einnig fyrirheiti& me& 

styrkleika trúarinnar, svo segjandi: sjál jeg em ambátt Drottins, 

ver&i mjer ab orf)um þínum I og þannig var hún. vígb til hinna 

mörgu þrauta og hinnar háleitu sælu æfi sinnar. því víst var um 

þab, marga mæ&u varb hún a& þola, svo hinni miklu ákvör&un æfi 

hennar gæti' framgengt orfeif). Hún var tortryggb og iitskúfufe, þá 

er hún gekk þungu& aÖ barninu, og í fátækt og harla lítilmútlegu 

herbergi úl hún son sinn frumgetinn. Skjútt varí) hún at) flýja 

meb barn sitt á úkunnugt la^nd, til a& fela þa& fyrir úvinum þess, 

er ætlu&u af) taka þab af lífi, og er hún var komin heim aptur 

og búin a& ala son sinn upp, eins og hann væri af lágum stigum, 

þá sá hún af) vísu, af) hann gekk fram fyrir f(5iki&, og af) margar 

þúsundir þyrptust af) honum, en hún sá einnig, hvernig hann var 

hata&ur og ofsúttur, þar til sver&if) a& lokunum nísti sálu hennar, 

er hún stú& undir krossi hans, og heyr&i hann kalla af miklum 

trega: .Guf) minnl Gub minnl hví heíir þú yfirgefife niig? Samt 

sem ábur kanna&ist hún jafnan vib, a& Drottinn hef&i litif) ná&ar- 

samlega til au&virbilegrar ambáttar sinnar, og ab hinn almáttki 
hef&i breytt dásaralega vi& hana, svo ab allar úkomnar kynslo&i*' 

mundu hana sæla kalla (Lúk. 1, 48- 49). 

Sonur hennar varf) raikill, og var hann kallaf)ur Sonur hins 

hæsta, enn hann var og kallabur Mannsinssonur, því hann 

birtist á jörbunni eins og sannur ma&ur, hluttakandi holds vors og 

bló&s, og afreka&i heiminum frelsi, og var& me&algangari milh 

Gu&s og manna. Nú á dögum þurfum vjer ekki a& ganga í g^gn 

þeirri villukenning, er snemma reyndi til a& læ&ast inn .í Krists 

kyrkju, og sag&i svo, a& Kristur hef&i ekki bori& mannlegan líkama 

ufan til sýnis, og a& öll opinberun Krists væri eintúmar sjúnhverf- 

ingar, er villt hef&u augu mannanna, þar sem hann væri sjálfnr 

miklum inun meiri og heilagri, enn svo, a& honum hæf&i a& bera 

þann hinn duptlega klæ&na&. Nú efast líklega enginn um, 3.& 

Kristur hafi sannlega bori& hann, og sje mönnunum líkur og reyndur 
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á allan hátt rjett eins og vjer. Og hversu mikil huggun er til 

þess ab vitaj aíi Kristur hafi orí)ií) hluttakandi í kjörum vorum, og 

hgnab og helgab sjerhverja lítillækkun, er saklaus maSur verbur 

þola í veröldinni! Sjertu borinn af lágum stigum. hefir samt 

vagga þín ekki stabií) lægra, enn hin fyrsta hvíla Drottins þíns; 

hafirlu biíib vib Örbyrgb, þá vantabi hann optlega þab er hann 

gseti höfbi sínu ab hallab; hann hefir þolab hungur og þorsta, 

eins og þu; hann hefir grátib eins og þu; hafi mennirnir aubvirt 

þig og dtskúfaí) þjer, þá kom hann og til sinna, og þeir þekktust 

kann ekki; þykist þú hafa orbib fyrir úsæmilegri mebferb, þá kom 

hanii og ekki til ab láta sjer þjúna, heldur til aí) þjúna öbrum; 

hafir þú orbifc ab þola ofsúkn og hábung — úl þá hefir þyrni- 

kúrúnan ekkf verib sett á þig meb beiskara spotti, enn hún var 

sett á Drottin þinn og Meistara, og þinn kross hefir ekki verib 

þyngri enn hans; og þegar bikar daubans verfeur eitt sinn borinn 

bjGr, þá hefir og hann tæm^him:i sama bikar ábur enn þú. 

Hann var ab allri mynd sinni eins og ma?)ur, og af því þeir, 

hann átti ab frelsa, hafa Iiold og blúfe, þá er hann einnig orb- 

þess hluttakandi (Hebr. 2, 14). En hann er og í tilliti til sál- 

^finnar orfeinn oss líkur; hversu nákvæmlega og hversu úabgrein- 

^í^lega sem sál hans var Guhi sameinub, var hún þú eigi ab síbur 

tð'kmörkufe, eins og vor sál. líonum úx vizka meb aldri (Lúk. 2, 

^2), eins og öbruin mönnum, og þútt hann hafi ekki tekib hlutdeild 

* astrí&um þeim, er annarlegt vald og skabsanilegt hrífur oss .svo 

’^ptlega til sín meb, voru honum^samt kunnar allar inannlegar til- 

hnningar. þab er frá honum sagt, ab þá er menn ætlubu ab 

^^ina lionum ab lœkna á hvíldardegi, hafi hann litazt um meb 

i'ei&isvip og orbib hryggur af harbúb hjartna þeirra (Mark. 3, 5); 

þab er og sagt, ab þegar Iiann kom aÖ gröf Lazarusar hafi hann 

orbib hryggur og komizt harla mjög vib (Júh. 11, 33); og þá er 

P^slirnar nálgubust, var þab ekki a& eins líkaminn er þjábist, heldur 

var og sál hans úttasleginn, og hann var hryggur allt til dauba 

(Matth. 26, 28). 

því segir postulínn: vjer höfum ekki þann höfubprest, er ekki 

S^ti kennt í brjúst um veikleika vorn, heldur þann, sem freistingar 
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hefir þolab á allan hátt, eins og vjer (Hebr. 4-j 15). En hann 

bætir einu orbi vib: þ<5 syndlaus, segir hann, og þetta eina orb 

gjörir svo mildnn mun Krists og allra annara manna, ab þeir eru 

hinir frelsubu, og hann er Frelsarinn. Tökum ])etta eina orb á 

burt, látum Jesum líkjast oss einnig í þessari grein, þá getum vjer 

einnig tekib á burt nafnib Jesús, þá er þab orbib þýbingarlaust, 

því þá megnar liann ekki framar ab frelsa lýb sinn af synduni 

hans; þá getiim vjer einnig tekib á burt nafnib Kristur, því þá 

verbur hann ekki framar kallabitr Sonur hins hæsta, þá getur hann 

ekki framar verib konungur aí) eilífu. Látum oss gjöra tilraun; 

segjum um einhvern syndugan mann: þessi mabur er Ijús heimsins, 

hann er vegurinn, sannleikurinn og lífib; og þá munum vjer þegar 

finna, ah orb vor eru búin ab missa þýbingu sína, því synd og 

villa eru æ samfara, og hvar sem syndin er búin ab eitra mannlegt 

ebli, þar vitum vjer ekki framar hvar sannleikurinn þrýtur og 

villan tekur vib, og þá er ekki anna^orbife eptir í kenningu Krists, 

enn einhver speki á borb vib svo marga abra, en ekki eitt orb, 

er verib geti úbrigbult Ijús f<)ta vorra. Látum oss gjöra tilraun; 

ímyndum oss ab einhver mabur, sem fæddur er í synd, eins og 

vjer, gengi fram og segbi: jeg hefi vald til ab fyrirgefa syndir á 

jörbunni, þá yrbi-hib sælasta fyrirheit aS skelfilegri gublöstun, og 

þ(5tt hann bybist til ab, fijrnfæra sjálfum sjer fyrir syndir vorar, 

mundum vjer finna ab hann hefbi enga borgun fram afe selja, er 

haim gæti afmáb mcb jafnvel eint<)mar syndir sín sjálfs, heldur 

þyrfti hann miklu fremur fribþægingar vib, eins og vjer. — Hversu 

raiklu Öbru vísi hlj<5bar hinn kristilegi fagnabarbobskapur: þann 

sem ekki þekkti synd, hefir Gub gjört aí) syndaf<5rn vor vegna, 

svo ab vjer yrbum rjettlættir fyrir hann (2. Kor. 5, 21). 

þannig lýsir heilög ritning honum æfinlega; hún kallar hann 

Krist, hinn rjettláta (I. J<5h. 2, 1. Post. 22, 14), þann, er ekki 

hefir framib synd (), Pjet. 2, 23), er píndur hefir verib fyrir 

vorar syndir, hinn rjettláti fyrir hina (5rjettlátu (1. Pjet, .j,,l8)- 

því gat hann og ekki ab eins sjálfur sagt: hver af ybur getur 

sagt mig samian ab nokkurri synd {Jóh. 8, 46) ? heldur var hei- 

lagleikur hans svo mikill, ab þött vjer ab öbru leyíi finnum allar 
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mannlegar tilfinningar, sem gðfear eru, í hjarta hans, sjáum vjer 

samt alls engan ihrunarvott, hvorki í orfeum hans nje athöfnum; 

cn heffei nokkur villa eíiur synd verife til í fari hans, þá hefí)i 

i^runin hlotih aÖ verí)a þeim samfara. En hafi hann verib æbri 

öllu þessu, hafi hann í raun og veru ekki þekkt synd, þá hefir og 

iippruni hans veri?)* á annan hátt, enn vor uppruni, því sá sem 

fseddur er í synd, og hefir ab erfhiim tekih spillt efeli, hann ver&ur 

ávörum flæktur í neti syndarinnar 

Hver getur gjört grein fyrir hinu leynilega sambandi millum 

synda fyrri og seinni kynsláfca? En hver getur bori?: á máti ah 

®i*kt Iiryggilegt samband sje til? Hver dirfist afe bera á móti, ab 

ebli vort sje spillt, og undir eins og vjer förum ab vita af sjálfum 

oss, verbuin vjer varir vib fýsnir í oss, sem ekki eru frá Guöi 

og leiba ekki til Guí)s? Og jafnvel þó vjer vildum ekki kalla 

þessar fýsnir syndir, ebur ab minnsta kosti ekki vorar syndir, þó 

ýjer segbum, ab þá syndgi maburinn fyrst, er hann hneigist til 

fiinna vondu fýsna: höfum vjer þá ekki allir mátí reyna, ab þetta 

hafi orbií) snemma, svo ab segja frá upphafi, jafnskjótt sern vjer 

''orum færir um ab hafast ab nokkub þab, er vjer gætum eignab 

^jálfum oss ? Hver getur tilgreint takmörkin milli þess, er ebli 

^ort einsaman knúbi oss, og þá er vjer kusum sjálfir? en frá 

®^®kuárum vorum vjer þess varir, afe vjer erum bendlaí)ir vib hina 

alinennu spillingu. Og gat þá sá, sem átti ab kveikja hib nýja 

^^f í mannkyninu, er átti aí) gjÖra þa?) Gubi gebþekkt, gat sá, 

átti ab ganga fram fyrir mannkynib, svo sem hinn rjetli 

höfubprestur, hinn rjetti mebalgángari, frifeþægjari, rjettlætari, er 

^arb afe vera heilagur, saklaus, óflekkabur, syndurum fráskilinn: 

^at hann verib einn af hinni spilltu kynslób? þegar hií) órækt- 

trje vex eptir ebli sínu, getur ekki hjá því farib, ab þaí) beri 

*'amma ávexti, menn verba ab græí)a á þaí) annan ágætari kvisí, 

þa breytir hann ebli trjesins og ávextirnir spretta, Gubi til veg- 

®omdar og mönnunum til yndis og nota. 

þab er oss fullkunnugt, ab dag frá degi er sú hugmynd um 

^ás hlutanna ab verba almennari, ab allt í heiminum komi fram 

^ios eblilega og óumflýjanlega og viburinn sprettur af frjóanga 
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þeim, sem hulinn liggur þegar í frækorninu; eptir þessari hngmynd, 

leibir allt, er seinna kemur fram, beinlínis og skiljanlega af því, 

sem þegar er framkomi?), eptir henni segja menn ab öll vandræÖi 

hveríi; og víst er um þab, ab eptir henni hverfa allar hrellingar 

samvizkunnar og allar þær fyrirstöbur, er beiskja ibrunarinnar og 

hib sára og leynilega samvizkubit reisa á götu mannlegrar farsældar.. 

því þá sprettur hver vera upp eins og hun er, eblilega og ávi'&- 

rábanlega, eins og greinin af stofninum, og sjerhver athöfn eins 

eblilega og ávöxturinn á greininni. Hvab getur greinin ab því 

gjört, þött vökvar hennar sjeu spilltir, þött hún beri enga ebur ab 

eins ramma ávexti, ef sjálfur stofninn er ekki betri, enn hún? 

Hvab getur maburinn ab því gjÖrt, þútt gjörbir hans sjeu vondar, 

fyrst þab er alit saman ab eins rás náttúrunnar? þá er hver 

vera þab sem hún getur verib og á ab vera, og framkvæmir 

úumílýjanlega þab, sem hún getur ekki hjá komizt; þá er sjerhver 

synd og sjerhver saurgun og sjerhver illgjörb, þá er þetta allt til 

samans, ekkert utan hin eilífa regla, forlögin hafa ætlaí) þab hinum 

úfarsæla manni, þab er innrætt honum, þar sem hann var gjörbur 

ab þeirri veru, sera hann er, þar sem hann í upphafi var úumflýj- 

anlega ætlabur til smánar og glötunar. En þá dunib þjer og til 

únýtis, þrumur á Sínaífjalli I þjer erub þá ekkert nema þýbingar- 

lausar hútanir í eyruTfn þess, sem búinn er ab komast ab leynd- 

ardúmum hlutanna. Getur hann, sera myndaSi duptib, krafib þab 

framar reikningsskapar fyrir þab, hvernig hann hefir gjÖrt þab 

sjálfur? þarf syndugur mabur framar a?) titra frammi fyrir dÚmara 

sínum? Hann hefir þú framib vilja dúmarans ekki síbur, enn hínn 

rjettláti. — En ef ab þeir, sem skoba hlutina á þenna hátt, segja 

enn, ab heimurinn sje sokkinn nibur í illsku, og mannlegt ebli sje 

aflagab og spillt, ef þeir göfga Krist enn, svo sem þann, er kom 

til ab reisa hib fallna og semja sáttargjörbina millum Gubs og 

manna, þá er og Kristur hreinn.kyistur á úhreinum stofni: heiIÖg 

vera, komin af vanheilagri ætt, eptir rás náttúrunnar. En þ^ 

hljúta menn og ab geta lesib vínber af þyrnum og fíkjur af 

þistlum, þá hlýtur og hin sama lind ab geta veitt sætt vatn og 

raramt 
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Nei! vjer bo?)um ekki rás náttúrunnar, heldur boíium vjer 

stúrmerki Gubs og dásamlega hluti, og á því er bygg&ur allur 

bobskapurinn um Krist. Vjer bobum ekki Gub svo sem nátturuna, 

heldur svo sem herra náttúrunnar; vjer bobum, þá er Gub 

vildi frelsa hina glötuí)u og reisa hina föllnu kynslob, þá breytti 

tann rás jarfcneskra hluta, þá Ijet hann aöra, þaö er sína náttúru 

Ijúina yíir þessa veröld, og grö&ursetti á hinum skemmda stofni 

úgsetan kvist, þann er ekki var úr þessum heimi, heldur átti ab 

verfea heiminum til blessunar. þannig er sá fagnabarboöskapur 

Ki^ists, er vjer höfum yíb tekib, og þannig ætlum vjer ab varbveita 

hann; vjer fyrirver&um oss ekki fyrir hinar helgu hugmyndir hans, 

þurfum ekki ab foröast þær, nje aflaga, nje heldur a& lítillækka 

^iun mikla boíiskap, þangab íil hann er orhinn einn í rö& viítburÖa 

þossa heims; miklu fremur játum vjer Krist, eins og þeir hafa 

^®unt oss, er frá Öndveríiu voru sjálfir sjúnarvottar og flytjendur 

þessa lærdúms (Lúk. 1, 2); vjer könnumst vib, ab uppruni hans 

hulinn í Gubi og opinberun hans orfein fyrir guí)legt kraptaverk; 

Vjer glebjumst viÖ þá trú, ab s á, sem var ímynd Guí)s, hafi gjÖrzt 

*^önnum líkur, svo mennirnir gætu orbib honum líkir, og ab hann 

hafi hluttakandi í vorum kjörum, til þess vjer gætum 

oríjií) hluttakandi í hans dýrf). 

28. 
VALD KRISTS ORÐA. 

^ ^ þegar vjer íhugum vitnisburb heilagrar ritningar um sendingu 

þá sjáum vjer, ab hann hefir þrefalt embætti, eba af) 

^ irinn hefir sent hann í þreföldum tilgangi. ' Sem spámabur 

hann af) fræfea mannkynib af gublegu valdi; sem höfub- 

P^^stur átíi hann ab færa hina miklu fúrn fyrir synd veraldar- 

10 
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innar; sem konungur átti hann a?) stjdrna öllum hlutum, svo 

ab guí)sríki gæti komib til vor. Látum oss nií staíinæmast vib hiÖ 

fyrsta embættib. 

Spámenn köllum vjer ekki afe eins þá, er boba fyrir (5or?)na 

hluti, heldur alla, sem birta mönnunura guSlega veru og þeini 

eru af Gubi sendír. Svo var Möses forfcum háleitiir spámabur, 

sem gekk á milli Gubs og Israelsmanna; hann birti þeim þann, 

sem var og er og mun vera, þab er hinn lifanda Giib, er skapa^ 

hefir himin og jÖrí), og allt sem í þeim er; hann talabi af Guös 

hálfu til fálksins, lagabi hegbun þess m&b helgum lögum og sýndi 

því fram á ökomnu tímana, bæbi meb hötun og blessun. f>a& 

háfust margir spámenn á Gybingalandi, og Gub talabi raargsinnis 

og á marga vegu til febranna fyrir munn spámannanna, bæbi um 

hib nálæga og um hib ókomna ; því þeir voru eins og rödd Gubs, og 

birtu gublegan sannleika, ýmist til ab fræba, eba til ab áminna og 

vara vib, eba til ab ávíta, eba til ab hugga þjób þá, er ’kosin vav 

til svo undarlegra hluta. Spámennirnir voru því kennendur þjáb- 

arinnar, og táku ekki upp hjá sjálfum sjer þab er þeir töliibu, 

heldur vottubu þab sem Guí) bljes þeim í brjóst, og gátu fært 

sÖnnur á gublega sendingu sína meb ástæbum anda og kraptar, og 

táknum og stórmerkjum, og bobun þeirra hluta, er fram áttu ab 

koma. Og þó spámönnunum væri mikil mótstafea veitt, og þ^ 

verÖldin sýndi þab optsinnis, ab þeir voru of góbir handa henni: 

þá var þó ætíb einhver þörf í hjörtum mannanna, svo ab menn 

hlýddu til orba þeirra, og þóttu sig vanta eittlivab, jægar spámenn- 

irnir þögbu; því þó ab maburinn stæri sig af viti sínu, 

honum þó ekki ávallt þab vera sjer einhlítt; allir menn finna, 

glöggt ebur óglöggt, ab þeim er þörf spámannlegra orba, er tölub 

sjeu af gublegu valdi og opinberab geti þab sem hulib er, og 

styrkt efablandinn hug þeirra. þab voru yfirburbir fsraelsmunna 

fram yfir abrar þjóbir, ab þeir höfbu mebal sín spámcnn hin? 

hæsta. En hversu marga spámenn sem þeir gátu talib, þá hafbi 

samt enginn verib slíkur sem Móses hafbi leift eptir sig þ^*^^ 

fyrirheit: slíkan spámann, sem jeg er, mun Gub senda þjer 

bræbrum þínum (5. Mós. 18, 15), þá kallabi þjóbin þab ekki hafa 
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i’ætzt á neinum hinna seinni spámanna. þess vegna varb þaí) fyrir- 

heit ab ver&a æ greinilegra, ab spámaíiur skyldi koma, sá er þab 

of lítilfjörlegt ab vera þjánn Gubs, til a& rjetta viíi kjoiþáttu 

Jakobs — sá, er Gub mundi gjöra ab Ijösi heibingjanna, svo ab 

hann ílytti hjálpræbi hans allt ab endamörkum jarbarinnar (Es. 

49, 6) — sá, er konungarnir skyldu ganga í birtu hans (Es. 

60, 3), og líteyjarnar bíba eptir lögum hans (Es. 42, 4). þessa 

^ptirbib gat ekkert afmáb lír hjarta þjöbarinnar, hvorki tímar nje 

^orlög, Ijettáb nje trúarskoríur. Og þegar Jöhannes skírari kom, 

hin spámannlega rödd hafbi þagab ábur margar aldir , þá 

spurbu þeir hann: Ert þu spámaburinn (Jöh. 1, 21)? f>egar Jesás 

og þeir heyrbu orb hans og sáu verk hans, þá sögSu þeir 

^^ki ab eins: spámabur mikill er kominn til vor, Gub hefir vitjaÖ 

^ýbs síns (Luk. 7, 16), heldur sögbu þeir og: hann er sannlega 

®pámabur sá, er í heiminn á ab koma (Jöh. 6, 14), og Möses 

spámennirnir hafa ritab um (Jöh. 1, 46). þessi hin fornu 

‘'^pámæli greiddu götu Jesú; en þegar hann kom, greiddi hann sjer 

sjálfur meb spámannlegum krapti sínum. J)ann krapt sýndi 

hann ekki ab eins í táknum og störmerkjum, heldur — meb því 

spámannlega embætti er einkum í því fölgib, ab tala í nafni 

. hæsta, ’ þá sýndi Jesús einkanlega spámannlegan krapt sinn í 

^i'biim, og ávann sjer mest á þann hátt vibtökur í hjörtum hinna 

^'jettsýnu. því tákn og störmerki leiba einnig hina forvitnu, 

holdlegu og hjátrúarfullu; þeir leita þess, er kraptaverkin vinnur, 

oinungis af því afe þeir girnast fullnægju einhverrar jarbneskrar 

eba einhver jarbnesk gæbi; miigurinn leitabi Jesú, af því 

hann læknabi sjúka menn, og gaf mönnum ab eta á eybimörku 

(Jöh. 26); en þeir sem betri voru abhylltust hann, af því þeir 
SdU þessi tákn voru gubleg opinberun, og af því ab þau 

stabfestu fyrir þá þaí), sem þeir einkanlega girntust hjá meistara 

®^num, sem var hib heilaga og sáluhjálplega sannleiksorb. þegar 

Josús spurbi postula sína, hvort þeir mundu einnig yfirgefa hann, 

svarabi ekki Símön Pjetur á þessa leib: hvar munum vjer 

*^itta þann, er gjöri slík nytsamleg tákn? heldur sagbi hann: 

tíerra! til hvers ættum vjer ab fara? þii hefir orb hins eilífa lífs 

16' 
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(Jóh. 6, 68)Og svo sjáum vjer hvarvetna vitnisburb um, hversu 

mikil áhrif orb Krists höfbu. þab er sagt af lýbnum í Sikkar, ab 

margir trúbu sakir orba hans, og ah þeir söghu vib konu þá, er í 

fyrstu hafbi kallab þá til hans: vjer trúum nú ekki framar fyrir 

þín orb, því vjer höfum sjálfir heyrt (Jóh. 4, 41. 42); þab er 

sagt um fúlkib í Nazaret, a¥) allir dábust afc honuin og undrubust 

' hin sáluhjálplegu orb, er komu af vörum hans (Lúk. 4, 22); 

og er hann lauk hinni dásamlegu ræbu á fjaUinu, þá undrabist 

lýburinn mjög kenningu hans, því hann kenndi svo sera sá, ev 

hafbi gublegt vald til a& kenna. 

{>ab er harla merkilegt, ab þrátt fyrir dramb og oftraust 

og sjálfræbi mannanna, fýsir þá ætíb ab heyra þau orb, er fá 

megi vald yfir þeim. þab verbur ab vera, þeir finni, hversu 

reikull og efablandinn hugur þeirra er, þegar hann er látinn 

vera sjálfrábur; þab verbur ab vera, þeir finni sjer þörf á slíkri 

hvíld handa sálum sínum, sera þeir geta ekki öblazt af sjálfs- 

dábum; og þess vegna flykkjast þeir ekki ab þegn, er kann ab 

kveikja í þeim nýjar efasemdir, eba er sjálfur á reiki, og ber 

upp fyrir þeim þær spurningar, er hann getur ekki sjálfur úr 

leyst, heldur ab þeim, er tala þau orb, er hafa vald yfir sáluni 

þeirra. 

Oll gubhræbsla, aubsveipni og húgværb er sprottin af þeirri 

tilfinningu, ab þab sje vald yfir oss, er vjer eigum ab hlýbnast- 

Gubhræddan köllum vjer þann mann, er ekki þykist vera sjálfur 

bær og fær um ab rába sjer, leiba sig, hjálpa sjer, heldur vibur- 

kennir, ab þab sje til eilíft vald, sera allir eigi ab lúta. Aubsveipib 

köllum vjer þab barn, er virbir föbur sinn og múbur, og hlýbnast 

valdi því, er Gub veitti þeim. Húgværan köllum vjer þann 

unglingj^sem virbir orb hinna gömlu og viíru, og ímyndar sjer 

ekki, ab hann sje hinn fyrsti, er eigi ab fiiina hib sanna og rjetta, 

og ab Öll speki libinna tíma hafi verib eins og fis, er Qúka milni 

íyrir hverjum vindblæ. Gubhræbsla, aubsveipni og húgværb eru 

því ávallt gagnstæbar þrjúzku og sjálfræbi. 

En hvab er þab, sem því veldur, ab mennirnir Icita Krists a? 

af nýju? þab vantar aldrei, ab þab sjeu til einstöku menn, 
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hugsi meb sjálfum sjer: jeg vil brjáta þau hin leibinlegu yíirráb 

og hrinda af mjer sjerhverju oki; því maburinn er ekki frjáls, 

uema ekkert leibi hann nje haldi honum — maburinn finnur ekki 

sannleikann, nema hann sje eettur mitt út á eyfcimörk, þar sem 

^ugin stjarna væri til lei&beiningar, og hann yrbi aí) þreifast um 

í myrkri, þar til hann kæmi á hinn rjetta veg; og þeir límar 

hafa veriíi, ab þessi meining hefir veri?) almennari enn ella. En 

setíb hafa menn þó komizt aptur í skilning um, aí) þrjózka er 

^hki sama og kraptur — aí) ósvífni er ekki sama og frelsi — 

9-^ hin líkamlegu bönd rakna ekki ein saman, þegar sálin hrindir 

sjer Öllum gu&legum yfirráfeum, heldur og þau bÖnd, er sálin 

^á ekki án vera — og ab þafe er til ok, sem er nytsamlegt, og 

hyrí)i, sem er Ijett. 

Gu?) er ekki Drottinn öeirbanna, heldur fribarins (1. Kor. 

^4, 33), og vill, ab þab sje vald á jörbunni til a?) stjörna hinu 

^stýriláía, og kiiga hib ösvífna, og til ab vekja, leiba og styrkja. 

‘Þab á ah vera vald á jörí)unni til ab varbveita rjetta þjóbskipun, 

stjörna gjör?)um mannanna, en þab á einnig ab vera til annab 

^ald til aí) stjórna hjÖrtnm þeirra. Og meí' þvi ab þetta er vilji 

þá ver?)ur ab vera, hann hafi látií) gu^legan sannleika opin- 

herast svo, ah hann mætti fá vald yfir mönnunum, og þeir gætu 

aí) hann er frá Gubi kominn. því þaí) er ekki Gubs vilji, 

aí) vjer látum abra leiba oss á þann hátt, ab vjer fylgjum í 

hlindní hverjum, er á oss kallar, og ætlar sjer ab stjörna hjarta 

^oi’u og hugrenningum. Hver, sem kallar Jesúm Drottin í alvöru 

sannleika, á aí) vita, vegna hvers hann gjörir þaí); hann á ab 

hafa safnab í huga sinn vitnisburbum þeim, bæfei fyrir hjervistardaga 

Krists og á þeim og eptir þá, er sameinast svo sem í eina mynd 

honum til vegsemdar, er segir oss: aí) hann sje hinn eingetni og 

^lskulegi, er vjer eigum afe hlýba; hann á ab hafa fundi& orb 

oilífs Kfs i kenningu Jesú, og krapt hans fagnaíiareyrindis í hjarta 

samvizkan á a?) hafa sagt honum, ab þar í sje — eins og 

Postulinn a?) orbi kemst — þa&^ vald, er miklu sje æbra Öllum 

yfirrá&um og höf&ingjadúmi, og valdi og ríki, og öllu, sem 
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nafn heíir, ekki ab eins í þessum heimi, heldur og í Öbruni 

(Ef. 1, 21). 

þegar vjer íinnum og sjáum þetta, þá lutum vjer, fullir truar 

og aubmýktar, valdi Krists orba; en fyrir þab verbum vjer meh 

engu máti ab viljalausum verkfærum, þeim er gangi í blindni, 

án þess ab hugsa og athafna af sjálfsdábum. Fagnabareyrindi 

Krists er ekki gefib oss til þess ab íítrýma skynsemi og viti, 

heldur til ab vekja og leiÖbeina. Meb hverju finna menn krapt 

þess, öbru enn skynseminni, sem GuÖ gaf þeim ? meb bverju 

skilja menn þab, Öbru enn umhugsun þeirri, sem Gub lagabi sálina 

til? Orb Krists fá oss regluna, er vjer eigum ab fyl^a; en vjer 

' eigum sjálfir ab neyta hennar í vandræfeum lífsins, í stríbi, í fribi, 

í erfi&i, í hugleibingu, og haga stefnu vorri eptir því Ijðsi, er 

hann hefir láti& renna upp fyrir oss. Jafnvel me&an Kristur var 

sýnilegur hjer á jör&u, fór hann ekki me& þeim, er beiddu hann 

afe skipta arfi, hann Ijet ekki taka sig til dðmanda og skiptanda 

í stundlegum efnum (Luk. 12, 13. 14), þó hann afe vísu vildii 

afe þafe væri dæmt og skipt eptir því rjettiæti, er hann kallafei 

mennina til; hann leiddi ekki svo lærisveina sína, afe hann segfei 

þeim, hvernig þeir ættii afe hegfea sjer í hverju sem fyrir þá kæmií 

hvafe þeir ættu afe dæma, tala, vinna, heldur gaf hann þeim 

orfe sín og Anda sinn, og sendi þá svo ut í baráttu iífsins til 

afe bera sjálfir þunga þess, og þola sjálfir raunir og hættur, 

og þróast mefe því móti til ríkis hans. Ottizt því ekki þafe vald, 

er vjer bifejum yfeur afe hlýfenast; vjer leitum ekki afe kuga sam- 

vizkurnar, heldur afe vekja þær; vjer girnumst afe geta leitt hina 

blindu til Krists, svo þeir verfei heilskyggnir, og hina höltu, svo 

þeir verfei heilfættir; en þá eiga þeir sjáltír afe sjá mefe þeim 

augum, er hann hefir opnafe, og ganga mefe þeim mætti, sem hann 

hefir styrkt. 

þ>ó er þafe afe vísu meiuing vor, afe þegar Kristur talar, 

þá eigi mafeurinn afe þegja, og afe hann eigi afe kefja efasemdir 

sínar mefe valdi Krists orfea, og leggja — í þeim skilnirigi 

hverja hugsun undir hlýfeni vife Krist (2. Kor. 10, 5). því hafi 

sá komife á jörfeina, er öll fylling gufelegrar veru bjó í, og kom 
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af himnum til ab bofea Gu?)s orb , þá bobar hann þau ekki til 

þess, ab vjer förum meb þau eins og manna orb, veljum úr og 

höfnum sumu, heidur til þess, ab vjer trúum þeim, og ekki ab 

eins þekkjum þau, heldur og sjeum þeim hlýbnir; ekki til þess, 

ab vjer dæmum þau, heldur til þess, ab þau dæmi oss; ekki til 

þess, ab vjer leibum þau um vora vegu, heldur til þess, ab þau 

^öibi oss um sína vegu. 

Hversu hjálpsamlegt er þetta vald, sem Kristur heíir kennt 

löeb, og kennir enn meb, á jörbunni! Tala þú æ til vor af öllu 

valdi þínu, þú hib kröptuga og sáluhjálplega orb Drottins vors! 

þú svo, ab vjer heyrum þab í háreysti girndanna og tælingum 

veraldarinnar; minn oss fyrst á skyldur vorar, en- hugga oss síban 

meb gublegum fyrirheitum. þegar veröldin — þegar ágirni vor 

®^tla ab binda oss þungum gullfjötrum vi& ískyggileg aubæíi þessa 

heims, eba þegar hjaría vort þyngist af áhyggjum stundlegrar 

9-tvinnu, þá minn oss á þau aubæfi, er mölur og ryb geta ekki 

spillt, og ])jofar geta ekki stolib, og seg oss af öllu valdi þínu: 

Leitib um fram allt Gubs ríkis og hans rjettlætis, þá munub þjer fá 

þetta í vibböt (Matth. 6, 20. 33)! þegar luigur vor er hje- 

gdmlegur, og sækist eptir önýtu glisi dg fávíslegu skrauti og lofi 

^eraldar, þá seg oss án manngreinarálits, ab hjegömagirni saurgi 

*^anninn (Mark. 7, 22. 23), en prýbi ekki; láttu glisib fölna, og 

oss án afláts, ab þeir, sem leiti sjer launa í hjegömlegri orbsæld, 

hafi úttekib laun sín (Matth. 6, 2). þegar heimurinn og hugur 

telja oss trú uití, ab vjer getum ekki stabib í möt hinu illa 

^^an meb illu, og verbum ab setja hart í möt hörbu og svik í 

svikuin, þá tala þú hárri röddu, ög þeg ekki, heldur seg oss 

‘^aíiátanlega, ab elská övini vora, gjöra þeim gott, er oss hata, og 

^tbja fyi'ii. þeim, er oss gjöra illt (Matth. 5, 44); svo ab oss 

ab sigra illt raeb göbu (Römv. 12, 21). þegar vjer erum 

S^Öggskyggnir um yfirsjönir annara, og harbir í dömum vib þá, 

linir vib sjálfa oss, þá seg oss Öaílálanlega, ab áfella ekki, svo 

^b vjer verbum ekki áfelldir; þjer ömjldir dömendur! hví sjáib 

flísina í auga bröbur ybars, en gætib ekki bjálkans í ybrum 

^tiguni (Matth. 7, 1. 3)? þegar vjer förum ab þykjast, og hirba 
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ekki um annaí) enn sjálfa oss — þegar vjer ætlumst til, ab allir 

vægi fyrir oss, og þjáni oss og h\jb\ oss — þegar vjer svívirfcum 

lítilmagnana, og lúkum aptur hjörtu vor fyrir aumingjunum: þú 

set oss úaflátanlega fýrir sjðnir, aÖ oss beri aí) breyta vib afera, 

eins og vjer mundum kjdsa, áb þeir breyttu vií) oss (Matth. 7, 

12). Orb Drottins vors og Lausnara! sameina þig þannig eptir- 

dæmi hans, svo oss lærist ab verfea hogværir og aubmjúkir í hjarta 

(Matth. 11, 29). 

En þegar ’orb Krists meb öllu valdi því, er þau tala vaebj 

og eiga rjett á ab tala meb — hafa vakib samvizku vora, og 

látife oss finna, ab Gub er yfir oss, sá er vjer eigum ab hlýbnast 

og gjöra reikningsskap, þá hugga þau einnig hjörtu vor, og gjöra 

þab meb hinu sama valdi; og vantrúin á ab láta undan því, og 

hver ein efasemd ab þagna fyrir því. Hvort sprettur hin helga 

lind huggunarinnar svo ríkulega og svo stöbugt upp í hjárta voru, 

ab vjer þurfum ekki annarlegra orba, til aÖ sýna oss miskun 

Gubs, og láta oss bfóa gublegrar hjálpar meb þögn og þolinmæbi? 

Jeg veit gjörla, ab Gubs rödd er einnig í hjarta voru, og ab hjarta 

vort fyllist á stundum háleitrar sælu, svo ab vjer lifum, hrærumst 

og erum í Gufei. En reibmn oss ekki á eina saman tilfinninguna; 

því ekki er hún ætíb jafnstyrk og jafnfjörug, og margvíslegustu 

tilfinningar geta kviknab í brjösti voru. þegar allt brosir i kringum 

þig, þegar blessunin drýpur nibur á jörbina, þá finnur þú og 

smakkar og sjerb, ab Drottinn er göfeur (Sálm. 34, 9). En þegar 

himninura er lokab uppi yfir þjer — þegar þú kveinar af sárri 

neyb, og þab er eins og enginn gefi því gaum — í stuttu ináli: 

þegar eldingunni lystur nibur vib hlib þjer, þá brennir hún ekki 

ab eins þab, sem í kringum þig vex, heldur og blúm trúar og 

vonar í hjarta þínu. þau sannindi, ab Gub stjörni öllu, sem 

fram fer á jörbunni, smáu og storu, eru ekki svo vönd, ab hver 

mabur geti ekki skilib þau, og fundib til þeirra í hjarta sími; ^ba 

hvort er sá nokkur, er ekki hafi fundib á glebistundunum, ab vjer 

göngura og hvílumst í verndarskjöli forsjðnarinnar ? En er þ*^ 

nokkur sá, er þori ab segja: þessa háleitu speki, eba enn heldur, 

þessa grein barnalærdúmsins, hefi jeg æííb haft rajer stöbugt í hoga 
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hvab sem fyrir hefir komib; og þegar jeg hefi horft á mefe augunum 

þab sem ekki leit neinn veginn ut, nema eins og tóm hending 

og dttaleg tilviljun, þá hefi jeg aldrei nefnt þessi orb: hending 

og tilviljun, nje látib mjer þau í hug koma, án þess ab mjer 

bybi vib þeim, og skynsemi mín hefir þá ætíb haft nógan styrk 

í sjer til ab* stabfesta truna í hjarta mínu, svo aí) jeg sæi, þab 

væri gubleg* rábstöfun ? Hafi nokkur getaí) þafe, þá heíir sá verib 

öflgari mjer; . því jeg hefi lifab þær stundir, aí) ekkert hefir getab 

veitt huga mínum frib, nema ab jeg hefi sett mjer fyrir sjdnir 

þessi hin fornu orb: enginn titlingur fellur á jörb án vilja Föfeur 

ybvars á himnum (Matth. 10, 29), og undir eins hitt, a!b þessi 

orb hefi jeg ekki komib upp meb, og ab þáu eru ekki til mín 

komin fyrir mannlega íhugun, en ab sá hefir sagt þau, sem kom 

í heiminn til ab segja og sýna mönnunum þab, sem augu þeirra 

fá ekki sjeb, og vit þeirra megnar ekki ab geta sjer til af því, 

sem þeir sjá — þab er: þann sannleika triiarinnar, er einn veitir 

sálunni hvíld. þö' vjer í fyrstu gjörum þab af hlýbni ab trúa, 

því gubsorb á í hlut, þá glæbir þab smátt og smátt tilfinningu 

vora, þar til er allar raddir hjarta vors viburkenna af mikilli 

^lobi, ab trú vor sje rjett. — þegar þú ert í gúbum^hug, og 

borfir á kvöldrobann, meban hann hverfur, þá mun þjer koma til 

bugar, ab slíkt sje hib blíba og fagra Ijús, er skíni yfir hinum 

síbustu æfistundum gamalla manna, er þeir hafa varib vel æfi 

sinni; lítir þú síban stjörnur himinsins blika. skært fyrir augum 

þjoi’j þá vaknar von obaubleikans í hjarta þínu, og þá kemur 

bjor til hugar: í húsi FÖbur vors eru margir bústabir, og þab er 

^ugill hans, er ab síbustu bendir oss blíblega, ab fylgja sjer til 

heimkynna fribarins. * En Öbru vísi liggur á oss hjá þeim sem 

or ab deyja, þegar sá munnur þagnar, er oss þútti svú inndælt 

ab heyra tala, eba þab hjarta hættir ab berjast, er vjer elskubum. 

Þu, kúlnar einnig hjarta vor sjálfra og verbur ab steini í brjústi 

^uru, svo ab vjer þörfnumst almáttugs orbs, þess er bjúbi 

blettinum ab opnast, svo ab lindir lífsins spretti upp ab nýju. 

Þökk og lof og vegsemd sje því honum, er ávarpar oss þegar 

''^jer syrgjum, og segir oss — ekki meb brotnum og þungskildum 
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ályktuinim, nje heldur mannlegum myndugleik, heldur af sínu 

háleita valdi: þeim, er fylgja mjei* og þekkja rödd mína, þeim 

gef jeg eilíft líf, og þeir skulu aldreigi glatast, og enginn skal 

slíta þá úr hendi mjer (Jdh. 10, 28); jeg em upprisan og lífih, 

hver, sem á mig trúir, skal lifa, þdtt hann deyi (Jdh. 11 , 25). 

þegar gott árfer^i er á jörhunni, þegar löndin eru dhult í fullum 

frihi, þegar vizka og rjettlæti og sæla haldast í hendur, þá er 

hægt aí) sjá, aö allt taki gublegum þroska; en þegar hver þjd&in 

rís í mdt annari, og hvert ríkih rís í mdt ö&ru, og harí)indi og 

drepsdttir Iialdast í hendur, þegar Öfl hirainsins rísa upp, þegar 

jÖrÖin titrar, og öldur sjáfarins æ&a, þegar mennirnir Örmagnast 

af skelfingu og af eptirbib þeirra hluta, er yíir jarSríki eiga 

ab koma, þá er oss þÖrf á stöbugu spámannsorbi, því er segi 

til vor: þegar þetta tekur ab verba, þá lítib upp og hefjib upp 

höfub yí)ar, meb því ab lausn yhar fer þá í hönd; því þegar 

þjer sjáib þctta frain koma, þá vitib, /ah ríki Guhs er í nánd 

(Lúk. 21, 28. 31). , 

„Himin og jörb munu fyrirfarast, eii mín orí) megu meh engu 

mdti fyrirfarast“, segir Kristur (Matth, 24, 35). Og þab var 

spáinannlegt eyrindi hans hingab á jörb, ab tala þessi orb, er 

aldreigi týnasí. Og þab éyrindi framkvæmir hann enn í dag, er 

hann dreitír orbi sínu út ytír löndin, og inn í húsin, og iiin í 

hjÖrtu niannanna. Sæll er sá, er heyrir þessi orb og breytir eptir 

þeim I Honum skal líkja vib hinn forsjála mann, er byggÖi hús 

sitt á bjargi. Síban kom steypiregn og fldÖ, og stormar æddu og 

buldu á því húsi; en þaí) fjell ekki, því þab var grundvallab ú 

bjargi (Matth. 7, 24. 25). 
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29. 
\ ' 

KRISTUR ER FRAMSELÐUR PYRIR AFBROT VOR. 

Fyrsta hugleibing. 

Bofeih dauba Drottins, þangafe til hann kemur (1. Kor. tl, 

26)! segir postulinn. Margt er þab, sem aldrei gleymist aí) öllu 

leyti á jörbunni; veraldarsagan ritar þab meb ömáanlegu letri á 

töhur þær, sem tíminn fær ekki eytt, og hver, sem gengií) getur 

tnn í musteri endurminninganna, má lesa þar enn í dag söguna 

um þab, sem fram hefir farib mebal þeirra kynslóba, sem nú eru 
I 

nndir lok libnar. þú skalt ekki hugsa nje segja: þegar jeg er 

farinn, þá eybist þab og gleymist, hvab jeg hafi verib og hvab 

.Íeg hafi abhafzt á jörbunni; því rjettlætib kemur því optlega í 

tjos þegar hjer á jörbu, og kemur því einatt undarlega í Ijds, 

»em framast var dulib, og minnist þess yfir moidum þínum, til 

endurgjalds ebur hegningar. En hver er sá, mebal hinna mörgu 

^ibburba á jörbunni, er vjer getum um sagt: jafnan meban heim- 

^rinn stendur , mun þessa vibburbar verba minnst svo glögglega, 

bann verbi ætíb nýr um allar aldir, svo ab ekkert af öllu því, 

sem fram fer á hinni löngu leib alda og aldatuga, geti vaxib 

^PP yfir hann, og sjerhver niabur þekki hann, ekki síbur fáfræb- 

^ngurinn, enn .hinir vitru og spekingarnir, og barnib heyri um 

hann talab undir eins og eyra þess tekur ab nema nokkurt hljób, 

ab gamalmennib, er hefir sjeb og heyrt svo marga hluti, tali 

^un um hann, þegar sígur ab kvöldi og á daginn líbur? Hver er 

mebal hinna mörgu vibburba, er vjer viljum um segja og 

gGtum um sagt fyrir öllum lýb, hib sama, sem Mðses sagbi forbum 

vib Israelslýb: þú skalt brýna þab fyrir börnum þínum, og 

fæba um þab, þegar þú situr í húsi þínu, og þegar þú fer um 

^avinn veg, og þegar þú leggst til hvíldar, og þegar þú rís úr 

^■etkju (5. Mós'. 6, 7). 

þetta erum vjer kristnir menn þó vanir ab segja um minn- 

Drottins vors og Frelsara; hún lifir frá einni kynslób til 
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annarar hjá ungum og gömlum. En postulinn segir einkanlega: 

bobib dauba Drottins, þangab til hann kemur — bo&i?) ekki 

ab eins líf hans og ekki a!t eins kenningu hans, heldur og dauba 

hans. Meí) þessum orbum segir hann söfnufeunum, ab þeir skuli 

játa Krist svo sem þann, er dáinn sje og upprisinn fyrir þeirra 

sakir (2. Kor. 8? 14); m'efe þessum oröum segir hann kennendunum, 

aí) þeir skuli boi&a Jesúm Krist og hann krossfestan (1. Kor- 

2, 2); meb þessum or?)um segir hann öllum játendum Krists, aS& 

þeir skuli minnast þess, ab Kristur er framseldur fyrir 

afbrot vor, eins og hann er upprisinn oss til rjettlætingar 

(Rómv. 4, 25). 

þab er hverjum manni Ijóst, sem hugsar um þab einlæglega, 

hvers vegna Kristur átti ab opinberast og verba dýrblegur og 

kunnur og bobabur á jöröunni; flestir menn munu þó kannast 

vib, ab ætti dymmu hins mikla myrkurs ab verba eytt, hlaut harla 

bjart Ijós ab renna upp, og ætti hin takmarkaba og veika þekking 

mannanna ab geta orbib aukin og stabfest, var þeim þörf á 

kennara af Gubi sendum, og sá kennari varb ab geta sýnt af 

hverjum hann væri sendur, og gjörast dýrblegur fyrir augum 

mannanna. En hvers vegna átti hann hinn háleiti, hinn 

heilagi og hreini, ab skelfast og titra, og sál hans ab gjörast 

hrygg allt til dauba ? J>egar vjer skelfumst og hryggir verbum í 

þjáningum lífs ebur dauba, þá segjum vjer ekki ab vjer þjáumst 

fyrir sakleysi, enda þótt vjer getum ekki sjeb, ab ^ger sjeum sekir 

í hinum nálægu þrautum vorum; og þótt oss hæíi ekki í hverju 

andstreymi, sem mætir oss, ab kvelja sjálfa oss á þeirri hug- 

mynd, ab nú sjeum vjer ab þola gjöld fyrir þá eba þá synd, 

þá ber oss samt ab viburkenna, ab vjer sjeum jafnan flekkabif 

af synd og óhreinleika, er oss þuríi af ab hreinsa í eldi mótlæting- 

anna. En Kristur hafbi ekkert afbrotib, hann hafbi ekki neina 

jarbneska eptirsókn, er hann þyrfti ab læra ab hafna, og enga 

synd, er hann þyrfti rjett eins og ab brenna af sjer og þvo á 

burt, ábur enn hann kæmi fram fyrir Gub. þó sagbi hann jafnan, ab 

hann væri kominn á þeim tíma, er vald myrkranna ætti ab drottna 

(Jóh. 12, 27. Lúk. 22, 53); og berlega sást þab gat ekki orbib, 
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ab hinn beiski kaleikur væri frá honum borinn, heldur átti hann 

fyrst a?) þola þetta, og síban ab ganga inn í dýrb sína (Luk. 24, 26). 

f>ab er og sagt meb berum oríium, til hvers Kristur átti ab 

þola píslir og verba fdrnfærbur. þ>ví ef vjer spyrjum Drottin 

vorn sjálfan, hvers vegna hann sje í heiminn kominn, svarar 

hann oss : Mannsins Sonur er ekki kominn til a6 láta þjdna sjer, 

beldur til a6 þjdna öíirum, og láta líf sitt til lausnargjalds fyrir 

marga (Matth. 20, 28); ef vjer spyrjum hann á hinu sí6asta kveldi 

æfi hans, þá er hann vissi ab sá, er rjett á eptir sveik hann, var 

undir borbum me6 honum, ef vjer spyrjum hann þá: hvers vegna 

kemur þú þjer ekki undan? hvers vegna kallar þú ekki himnanna 

hersveitir ab veita þjer þjúnustu, en selur sjálfan þig varnarlausan 

í hendur syndurum ? þá svarar hann oss: líkami minn verbur 

h’amseldur fyrir y6ur, og blú&i minu veríiur úthellt til synda fyrir- 

gefningar mörgum (Lúk. 22, 19. Matth, 26, 28). þannig sagbi 

ög fyrirrennari hans, Júhannes skírari, þá er hann sá Jesúm koma 

fil sín, og sá í anda til hverra hluta hann var ætlabur: sjá þa6 

Orubs lamb, hina saklausu og þoIinmó6u fúrn, er Gub heíir kjörib, 

er burtu ’ber lieimsins synd (Joh. 1, 19)! Og ef vjer hlý6um 

orbum þeirra, er voru vottar ab píslum Krists, er hann hafbi 

®jálfur kennt, og leiddir voru af heilögum Anda, til ab bo6a fribinn 

^yrir Jesúm Krist, þá sameinast allir hinir mörgu vitnisburbir þeirra 

^ þessum eina vitnisburbi: Kristur er dáinn vegna sýnda vorra 

samkvæmt ritningunum (1. Kor. 15, 3), samkvæmt hinum fornu 

J^itum spámannanna, þar sem svo er sagt: sannlega bar hann 

sjúkleika vora og hryggbum vorum hefir hann á sig hlafeib; bann 

særbur vegna afbrota vorra, og fyrir synda vorra sakir er hann 

^Gmstrabur, hegningin var á hann lögb, svo aí) vjer fengjum fri6ihn, 

fyrir benjar hans erum vjer heilbrigbir orbnir (Es. 53, 4. 5). 

þetta er vitnisburbur ritninganna, skýr eins og dagsljósib, og 

stabfastur eins og stúlpar þeir, sem kyrkja Gubs er á reist; og 

þátt efasamar hugsanir mínar færu ab tortryggja þetta, þútt mjer 

virtist, eins og mörgum hefir virzt, ab hjer væri eitthvab þab, sem 

Gubi væri Úsæmilegt, ebur gagnslaust fyrir mennina, þá yrbi jeg 

®^int ab segja; þessi vitnisburbur er máttkari enn svo, ab jeg geti 
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tekib hann á burt nje þýtt hann á annan hátt, hann er einnig 

partur af því gufesorbi, er ekki mun líba undir lok, þð ab jafnvel 

himia og jörb breytist; og jeg verb þess glögglega var, aö hjer 

koma saman allir vegir opinberunarinnar, og ab þab var ekki fyrr 

enn á krossinum, ab hin eilífa rá&sályktun Gubs, um frelsunina 

fyrir Krist, varb fullkomnub, og ab af krossinum Ijömar bobun 

ná&arinnar og lífsins. Og víst er um þab, ab jeg get ekki vertó 

kristinn meb því möti, ab jeg semji sjálfum mjer einhv^rja speki 

og biíi mjer sjálfur til nýjan lærddm um rábsályktanir Guíis og 

vegu hans, og setji svo merki Krists á þennan tilbiíning; heldur 

meb því möti, ab hvar sem jeg finn merki Drottins míns, þess 

er jeg kalla einan Lávarb minn og Meistara, þá segi jeg: þetta 

eru gubleg sannindi; skilningur minn lýtur þeim, hugur minn lætur 

þau leiba sig, jeg leitast vib ab kannast vib þau og triía þeim, og 

finna til þeirra og hafa þeirra not. 

En, Gubi sje lofl hugur minn efast ekki þannig. Ab vísu 

get jeg ekki stært mig af, ab jeg sje fyllilega kominn í skilning 

um þessa leyndardömsfullu spekl, og ab nokkru leyti eni vegir 

Gubs í þessari frelsun veraldarinnar mjer eins huldir og upphaf 

Gubs vega, þá er hann skapaíii veröldina, En jeg veií, hversu 

vesæll og hversu skammsýnn jeg er, og ab jeg get ekki búizt víb 

ab fá rannsakab djúp gublegrar speki, meban jeg bý hjer í duptinu; 

jeg veit, ab þegar rannsöknarauga sálarinnar snýr sjer ab gublegum 

hlutum, fær þab ekki stabizt Ijöraa þeirra, og verfeur því optlega 

ab horfa á þá gegnura myrkvab gler, eins og merín eru vanir a^ 

hafa, þegar horfa þarf í söljna, og þegar sálin flýgur í hæbir, 

heyrir hún ab eins myrkar ræfeur, er hún verbur langa stund aÖ 

yelta fyrir sjer, ábur hún fái komizt í rjettan skilning um þær, og 

fær þö aldrei fullskilib þær hjer á jörV. En þess vegna hefi jeg 

einnig leitt fagnabal'bofeskap Krists inn í hjarta mitt, þar sem aí> 

búa hinar ríkustu tilfinningar þess og hinn leynilegi ötti, er gjor- 

eybir fegurb lífsins og gjÖrir dauí)ann og döminn svo skelfilegan, 

en þar sem og hin högláta von býr, er leitar sjer fribar og misk- 

unar hjá Gubi: og þar hefi jeg fundib, ab rjettlæti Gubs og 

miskunsemi Gubs, sameinast hvergi nema.í Jesú daufea og fribþæging; 
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á þann hátt, ab samvizkan Öblist huggun, jafnframt og hún veríiur 

vakin, og hinum hörbu og heilögu kröfum lögmálsins ver&i fullnægt, 

þar sem hinn sæli boí)skapur fagnabarins hljúmar svo skært inn í 

hib sundurkramda hjarta, ab þa& dirfisí at þekkjast hann, og fær 

Öfclazt af honum slíka lækning, er svæfir þab ekki skabsamlegum 

svefni, heldur eflir þab á allan hátt til ab kappkosta þab sem 

háleitt er og gott. 

Sú mebvitund býr í hjarta sjerhvers manns, ab Gub muni dæma 

lifendur og dauSa. Glaumur veraldarinnar getur ab vísu deyft 

þessa me&vitund, mennirnir geta af ásettu ráÖi barib hana niSur, 

varirnar geta hæbst a?) henni, en sjerhver mabur veit sarat í sam- 

vizku sinni, þar sem ab er hinn rjetti bústabur sannfæringarinnar, 

þab muni verba dæmt, sem mennirnir hafa abhafzt, hvort sem 

þab er illt ebur gott Og þessi dómur hlýtur ab verba hábur 

meb rjettlæti, hvort sem hann kemur í Ijós seint eba snerama. 

Vjer- krefjumst þegar rjettlætis hjer á jÖrbunni, vjer krefjumst af 

þeim, er bræbur þeirra hafa selt völd í hendur, ab þeir dæmi án 

Kianngreinarálits, og sjeu þjónar Gubs, þeim til góbs, er fremja 

hib góba, en vjer krefjumst og, ab þeir beri ekki sverbib til ónýtis, 

því hib jarbneska vald má og ekki heldur láta ab sjer hæba. En 

vjer finnum ekki rjettlætib á jörbunni, lyptum vjer augum vorura 

hl himins, og þá er vjer segjum; Gub er rjettlátur! látum vjer í 

yösi sannfæring vora, ab vald sje til, hveiju valdi æbra, er leiba 

^wni { Ij(5s málefni hins saklausa, og láta hann ná rjetti sínum, og 

slikt hib sama illgjörbir hins seka og senda þeim hegninguna. Og 

þess vegna segir mebvitundin í brjósti voru, ab syndin geti ekki 

^^rib á mig Yig hegning sína; þar sem syndin er, kemur og 

hegningin, ekki ab sönnu beinlínis, ekki svo þú vitir hvar, og hve 

og hvernig hún komi, en ab hún komi seint ebur snemma, 

'^pmberlega ebur leynilega, annabhvort á vanalegan hátt, ebur meb' 

®j^ldgæfu og undarlegu móti, þab veiztu eins glÖgglega, eins og 

veizt, ab þab er ekki hinn sjálfrábi leikur tilviljunarinnar, er 

heldiir saman himni og jÖrbu, heldur heilög og óbifanleg lög. 

Um þetta efast ekki heldur mennirnir svo mjög, eins og þab 

htur út sem allflestum virbist, ab þab snerti þá ekki, því nú er 
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þaí>, eins og vjer vitum, ab mennirnir þykjast sjaldan drýgja syndir; 

þetta nafn er of þungt og strangt handa breiskleika þeim og ávirb- 

ingum, er þeir ab sönnu kannast vib þeir hafi, en halda jafnframt 

hib eilífa rjettlæti muni umbera eins fúslega og sjálfir þeir, Og 

sæll ert þú, ef ab þú í raun og veru þarft ekki a?) úttast dúminn! 

En settu þig þá í þeirra stab, er þú hlýtur ab kalla syndara, og 

spyr svo sjálfan þig, hvort þú dirfist ab halda og getir haldib, ab 

syndin sje gleymd, af því hún er umlibin og fyrirgefin, af því þú 

hafir ibrast hennar. þegar Kaín gekk burt ab fela sig fyrir augliti 

Drottins, og vera skelfdur og landílútta á jörbunni, er drukkib 

hafbi br(5burblóbi& úr hendi hans, þá bjó sú tilfinning í brjÚsti 

hans, ab hann sagbi: glæpur minn er meiri en evo, ab jeg fái 

borib hann (1. Mús. 4, 13); og hver er sá, er ekki finni, ab svipur 

bróbur þess, er hann hafbi myrt, varb ab fylgja honum, hvar sem 

hann fúr og krefjast fribþægingar — slíkrar fribþægingar, er Kaín 

gat ekki í frammi látib. Ef þú segir, ab glæpur Kaíns hafi verib 

meiri enn svo, ab hann hafi orbib fyrirgefinn, og því hafi og^þab 

merki verib á hann sett, er mennirnir flýi fyrir, og þab sjeu ein- 

ungis fáir, og einungis hinir fullkomlega glötubu, er geti framib 

slíkt illvirki; hugsabu þá til Ðavíbs, hins raikla konungs Gybinga- 

þjöbar, þú veizt, ab hann var gubhræddur allt í frá æsku, og hver 

sem heyrir sálma hans, verbur aí) kannast vib, enn í dag, ab hann 

hafi haft hjarta til aÖ elska Gub og menn heitt og einlæglega. 

Lestu þá hina hryggilegu frásögu um hrösim hans, er vildi svo 

náttúrlega til, sjá&u hveriiig valdib og ástríban leiddu hann af • 

rjettum vegi, spor og spor, þangab til hann var þar ab kominn, 

er hann gjÖrbi sig blöbssekan, sekan ab blöbi síns hins trúa og 

rábvanda þjöns, er hann seldi í daubann til ab geta dulib syndir 

sínar fyrir augum mannanna. Lestu þá og kveinstafi ibrunar hans, 

þá er skeyti Drottins nístu hann og hönd Drottins þjakabi honum 

harblega, þá er enginn blettur var heilbrigbur á líkama hans, fyr*i’ 

sakir Gubs reibi, og enginn fribur í limum hans fyrir hans synda 

sakir (Sálm. 38, 3. 4), þá er hann mebkenndi afbrot sín, og synd 

hans stöb honum jafnan fyrir hugskotssjömim (Sálm. 51, 5): 

spyr svo sjálfan þig, hvort nokkurt mannlegt loforb mundi hafa 
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getaÖ veitt honum huggun og friíi meb þessum orÖum: þa?) er 

fyrirgefib, 

^æll ert þii, sem hefir varbveitt hendur þínar hreinar af bló?)i 

og æfi þína dflekkaba af misgjörbum I og. margfaldlega sæll ert þú, 

of þu gætir sagt þab meb sanni um boborÖ Gubs, sem hinn ungi 

inabur sagbi, þar sem hann skildi boSorbin einungis um hina ytri 

hegbun og hib ytra rjettlæti: Alls þessa hefi jeg gætt, í frá 

barnæsku (Matth. 19, 20)* En látum oss fletta upp hinni helgu 

bók lögmálsins, því lögmáli, er menn hafa ekki sett, og geta því 

ekki heldur afmáb, nje breytt, nje nokkurt orb tír tekib, því lögmáli, 

^1*8 0, sem eptir því ætlar ab dæma, hefir ritab í hjörtu mannanna, 

og bobab í hinni æbri opinberun, er hann birti mönnunum vilja 

sinn meb, og hann enn á hverjum degi leitast vib ab vekja meb 

samvizkur vorar; þar má lesa hib fyrsta og hib æbsta boSorb: þá 

útt ab elska Drottin, Gub þinn, af öllu hjarta þínu, og af allri 

óndu þinni, og af Öllum mætti þínum — hefir þú þá gætt jafnvel 

einungis þessa hins fyrsta og æbsta boborbs, allt í frá barnæsku 

þinni? hefir þá ætíb verib í brjósti þjer sú ást á Gubi, ab hún 

^seri styrkvari, enn fávizkan og hjegómagirndin og ástin á sjálfum 

þjer og veröidinni? Jeg ásaka þig ekki um þær glabværfeir, er 

þú gazt notib saklauslega, og ekki um þab, ab þú hefir starfab ab 

jarbneskum hlutum; en hefir þú sífelldlega haft Gub fyrir augum 

þjer og { hjai-ta þjer, í sjerhverri athöfn og í sjerhverri skeramtun 

þinni? þegar Gub lauk upp fyrir þjer sinni Örlætishendi og saddi 

þig á blessun sinni, hefir þú þá ætíb kannast vií) þaí), og þakkab 

þ^b eins og þjer bar? þegar Gub reyndi þig, og svipti þig yndi 

^ogna þinna, og hellti beiskum drykk í bikar þann, er þjer var 

fjettur, hefirbu þá trúab, þótt þú sæir ekki, hefirbu tekib krossinn 

^ herbar þjer, og sagt af einlægu hjarta: Verbi Gubs vilji, hvaÖ 

®em naínum vilja? — Nú komum vjer ab hinu næsta boborbi: 

þú átt ab elska náunga þinn eins og sjálfan þig — hefir þú haldib 

þetta boborb, svo þú hafir aldrei breytt vi& mennina, aldrei breytt 

neinn mann, öbru vísi, enn þú vildir mennirnir breyttu vib 

hefir þú ekkert illt gjört náunga þínum, heldur gjört honum 

^ht gott, og gjört þab af góbum og ástríkum hug? — Látum oss 

17 
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fletta upp hinum heilögu bðkum lögmálsins; þar má lesa tvö 

stdratribi, annaí) um afbrot, og annaí) um vanrækingar, því þött 

einhver sá væri til, er ekkert illt alheffeizt, en vanrækti hib góba, 

sem hann gæti gjört og ætti ab gjöra, þá væri hann engan veginn 

rjettlátur. þar má lesa um þær athafnir, er ver&a ab sæta guí)- 
legri reibi, en þar má og lesa um ösæmileg or&, er mennirnir eiga 

ab gjöra reikníngsskap fyrir á dömsdegi, þar má lesa, ab innan afe 

iir hugskoti mannanna komi illar hugrenningar og allt illt. Fyrir 
því ert þú ekki rjettlátur, þðtt líferni þitt sje ekki hegningarvert 

fyrir mannlegum augum, nema því ab eins, ab hjarta þitt sje og 
hreint fyrir augliti Gubs. 

Hversu Ijettbært gjöra fiestir menn sjer ok lögmálsins. Gub 

minn góbur! þarf þá ekkert annab til ab vera rjetllátur fyrir þínu 

augliti, enn ab vera eins samvizkuljettur og ílestir menn erii, og 

hafa gætt sín fyrir blobugum^ syndum, og því, sem sjálfur heimur- 
inn er vanur ab kalla ill^örbir, og hafa lifab' eins og fiestir HfUj 

og gœtt nokkurn veginn embættis síns og sjeb nokkurn veginn um 
bÖrn sín og bú, og komizt nokkurn veginn af vib þá menn, er 

vjer eigum sambúb vib, og verib sibsamur í hegbun sinni, eins og 
hver er uppalinn til: — þá væri vegurinn ab gubsríki orbinn 

'breibur, og þab væru margir sem fyndu hann. En hversu mikd 

sannindi eru þab, er einn af hinum helgu skáldum hefir sagt: 
hefi sjeb enda á öllum hlutum, segir hann, en Gubs boborb ná 

harla langt (Sálm. 119, 96). Og vist er um þab, hib heilaga og 
stranga lögmál Gubs nær harla langt, þab nær yfir allar athafnifj 

berar og huldar, og yfir öll orb á vörum vorum, og allar hugsanu* 

huga vors, og allar hræringar í hjarta voru. þess vegna heimtar 

og lögmálib ekki ab eins þab rjettlæti, sem mönnunum er 

gjarnt ab láta sjer næ^a meb, svo sje nokkur sannleiki til f tiss, 

og þyki oss þab nokkurs vert, ab vera slíkir í heiminum, sem Oub 

vill ab vjer sjeum, þá ásökum vjer og sjálfa oss, af því hug^^ 

vor hefir svo optlega hnigib ab jarbneskum hlutum og fest sig 
stundlega muni og hjegómlega, og ekki sútzt kappsamlega eptu 

Gubs ríki og hans rjettlæti, og af því vjer svo optlega höfuni la J 
girndir vorar blinda oss, svo vjer höfum ekki viljab kannast vi 
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hib rjettaj og ástríbur vorar yfirbuga oss, svo vjer höfum ekki 

gjört þab sem rjett var, af því vjer liöfum látife ákeffeina koma, 

oss til ab tala og gjöra annab, enn þab, sem vera átti, ebur 

hugleysib koma oss til ab þegja og halda ab oss höndum, þar sem 

vjer áttum ab láta til vor taka, og af því oss hefir svo optlega 

vantab aubmýkt og alvörugefni og högværb í meblætinu, og stöbug- 

tyndi og þolinmæbi i mótlætinu, og af því yjer höfum ekki treyst 

Grubi og ekki vonab til Gubs, eins og vjer áttum abgjöra; í stuttu 

*^áli: af því sú röt, sem hugsanir vorar og tilfinningar og orb og 

gjörbia- eru af sprottnar, er saurgub, og vjer höfum elskab sjálfa 

^ss, en ekki Gub af öllu hjarta, nje náungann eins og sjálfa oss. 

þannig sýnir ritningin, ab allir sjeu undir syndina seldir 

(Gral. 3, 22) og samvizkan ber henni vitni, því ef vjer segbumst 

syndlausir þá svíkjum vjer sjálfa oss og sannleikurinn væri 

^kki í oss (I. Jóh. 1, 8). En synd þarf fribþægingar vib. 

30. 
kristur er framseldúr fyrir afbrot vor. 

Önnur huglfeibing. 

^yndir þurfa fribþægingar vib. Alstabar á jörbunni 

^ rnenn þab, og eru sjer þess mebvitandi. þau hin fornu orb, 

hljóba: hver, sem úthellir mannsblóbi, hans blúbi skal aptur 

[^Önnum úthellt verba (I.Mús. 9, 6), hafa ætíb, þótt hörb sjeu, 

endurtekin í Öllum lÖndum. Ekki bjarga menn ab sönnu 

^^0 því lífi þess, sem daubur er, og vpra má tekizt gæti meb 

múti, ab hamla morbingjanum frá ab vinna aptur slík úbúta- 

Oí'k, en rjettlætib verbur ekki verndab, nema hver mabur sje helgur, 
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og þab sjeu ðrjufandi lög, ab sá sera drepur saklausan mann af 

ásetningi skuli verba afmábur af jörbunni. þess krefjumst vjer af 

mannlegu rjettlæti, afe þeim sje hegnt, sem sekur er, og gjÖrum 

þafe ekki, af því oss þyki gaman ab hefndinni, heldur af því vjer 

finnum, aí) rjettlætib á ekki aí) láta aö sjer hæ?)a, en þab yrfei, ef 

glæpaverkin bitnubu ekki á hinum seku, og fyrirgefife væri, án þess 

búib væri ab taka gjöld syndarinnar. 

Syndir þurfa fribþægingar vií) — þab er víst! þab finna menn, 

ekki ab eins í tilliti til þeirra synda, er í gegn þ e i m hafa veriö 

drýgbar, heldur og í tilliti til synda sjálfra sín, ekki aí) eins í tilliú 

til hins mannlega rjettlætis, heldur og hins gublega. þö afe menn- 

irnir hefbu gleymt syndum þínum, efea látib sem þeir sæu 

ekki, eba fyrirgefib þær, mundir þú samt finna, ab þú værir ekki 

fyrir þab sáttur vib Gub. Hversu römm sem hj[átrúin er, vottar hún 

samt hvab algeng tilfinning þessi sje, því einnig.þab, sem afbakab 

er, bendir til upphaflegra sanninda. Ef vjer rennum huganum yú*^ 

jarbarhnöttinn, sjáum vjer, ab þörfin á, ab geta öblazt fribþæging 

fyrir syndir sínar og fullnægt gublegu rjetílæti, hefir alstafear komii^ 

í Ijds, þar sem mennirnir hafa gáb sín nokkub fyrir Ijettúb, eoa 

verib ekki alsokknir nibur í dýrslegt tilfinningarleysi. þess vegna 

hafa þeir alstabar fært gubunum fúrnir í fribþægingar skini; 

eigur þínar, hafa menn sagt, tak allar hjarbir þínar, og förnf®^^^ 

þeim fyrir synd sálar þinnar; hlíf ekki því, er þú annt mest, sht 

þab, sem þjer þykir vænst um, úr fabmi þínum og frá hjarta þínn, 

svo þú megir sefa reibi gubanna! Vjer ætlum ekki ab rekja afia 

afvegu villunnar, nje skýra frá allri andstyggb hennar; en hún er 

þ<5 vottur þess, hvab fastlega sú sannfæríng er innrætt hjai*ta 

mannsins, ab syndir þurfi fribþægingar vib. Til ab halda vib tilfinn- 

ingu þessari var Gybingum bobib, ab færa Gubi fribþægingarfárnirj 

því förnirnar minna menn á syndirnar, segir postulinn (Hebr. lO, 3)* 

En hins vegar segir hann, ab þessar förnir geti aldrei fribþægt til 

fullnustu fyrir þá, er færa þær (Hebr. 10, 1). Neil þab 

hVbrki þessar fúrnir, nje nokkub annab, er menn hafa síban sett í 

stab þeirra, hvorki pílagrímsferbir til heilagra staba, nje fjegjafii* 

kyrkna og klaustra, nje föstur og pintingar líkama síns. Meb þ'^* 
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ntí ab allar aferar frifeþægingartilraunir eru dnðgar, leibumst vjer til 

tans, er ábur nefndur postuli og gjörvöll guí'leg opinberun vottar, 

ab hafi meb einni förn algjörlega fribþægt fyrir þá ab eilífu, sem 

íielgabir verba (Hebr. tO, 14). 

Gub getur ekki afneitab sjálfum sjer, vera hans er öbreytanleg 

og eiKfur sannleiki, og hvernig sem vjer abgreinum náttúrur Gu&s 

1 huga vorum, til afe geta talab greinlegar um veru hans, vitum 

samt, ab þær eru ekki aSgreindar í Gubi svo a& ein þeirra 

annari yfirsterkari, heldur eru þær sameinabar á hinn fegursta 

liátt. Gub er kærleikurinn, hann er þolinmúbur, mikillar miskunar 

og mikillar líknar, og þess vegna. hljótum vjer ab geta Öblazt fyrir- 

gefning afbrota vorra. En Gub er einnig rjettlátur, og þess vegna 

^er&a syndir ekki fyrirgefnar, nema rjettlætinu sje fullnægt, 

Hverjar bætur hefir þú ab bjóba? Vera má þú teljir fyrst 

til ifcrun þína, og jeg veit fyrir víst, afe syndin verfcur ekki fyrir- 

gefin, nema menn ibrist hennar; jeg veit fyrir víst, afe sönn og 

fölskvalaus ibrun þúknast bæbi Gubi og mönnum. þab fann Davíb, 

hann sagbi: þú girnist ekki fúrnir, ella mundi jeg færa þjer 

þær, og brennif<jrnir þúknast þjer ekki; sú fúrn, er Gubi þúknast, 

harmþrunginn andi; harmþrungib og sundurkramib hjarta muntu, 

ekki fyrirlíta (Sálm. 51, 18. 19). Nei I þá fúrn mun GuÖ 

ekki fyrirlíta. En þú ab einhver ibrafeist, sem sárast og beiskast 

ítiættr hann, og vætti sæng sína í tárum, og synd hans stæbi honum 

ætíb hugskotssjúnum, mundi hann nokkub fyrir þab dirfast ab 

®^gja, hann hefbi fullnægt meb því hinu eilífa rjettlæti. Hvort geta 

tiokkub ibrunartárin þvegib blúbblettina af höndum þínum ? geta 

þ^o komib svip hins myrta til ab hopa? getur ibrun þín látib 

JÍhinn tíma líba yfir ab nýju, þú ekki væri nema eina stund æfi 

Þ^nnar, svo ab þú gætir tekib þab verk aptur, er þú ásakar þig' 

fyrir, eba bætt því verki vib, er þjer svíbur ab hafa látib úgjört? 

þegar þú minnist berlega afbrota þinna og hirbuleysis, og þú 

®jer synd þína, eins og hún er, þá segir samvizkan vib þig: þetta 

unnir og áttir þú ab sjá og vita, meban tími var til, en nú er 

þab orbib um seinan. 

Um seinan? Jál þab sem orbib er, getur enginn máttur 
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aptur tekib; en dagur kemur eptir þennan dag, enn hefi jeg tíma 

fyrir mjer, og meían mjer er þeas unnt, þá kann jeg, og á jeg, 

ab verba betri enn jeg hefi verib. Betrun, apturhvarf, umbreyt- 

ing og endurnýjung hugarfarsins — þab er fullkunnugt hveijum 

kristnum manni, ab án þessara hluta er engrar fyrirgefningar von, 

ab Kristur á ekki ab vera þjónn syndarinnar, og ab, ef kristilegt 

líf lifnar ekki í hjarta mannsins, þá heldur syndin á fram aí) lifa 

þar, og fær enga fyrirgefning. Nu ef umbreyting þessi verbur í 

sálu þinni, hvort muntu þá öblast fyrir hana þá bfit fyrir undan- 

farin afbrot, er þii leitar ab ? Víst er um þaí), ab vísirinn til betra 

lífernis getur af miskun Gubs sprottib í hjarta mannsins, og náb 

meb abstob heilags Anda æ meiri fegurÖ og þroska; en ástand 

vort hjer á jörbu er ástand helgunar en ekki heilagleika, og aldrei 

kemur maburinn hjer á jörbu svo hreinn og fullkominn fram fyrir 

Gub, ab hann hafi ekki fulla þÖrf á ab andvarpa og se^a: Gubl 

vertu mjer syndugum líknsamur! En ef apturhvarf þitt og betrun 

eru aldrei slík, ab ekki lobi vib þig synd og saurgun, þá þarft þií 

hvern dag ab fá fyrirgefning synda þinna, og hvab er þab í hegbun 

þinni ebur í hjarta þínu, er þii eigir svo sem afgangs, til ab 

fullnægja meb kröfum lögmálsins fyrir þá dagana, er þii þegar 

hefir illa nýtt eba ekki nýtt? Enda þðtt betrun þín væri fullgjör, 

og þjer farib svo fram, ab þú gætir meb sanni sagt, þú syndgaMv 

ekki framar, væru samt ekki þær syndir lifeinnar æfi, sem bera 

vitni móti þjer, burt numdar fyrir þaí). Hvort ætlar þú, ab sá, 

sen^ blúbsekur er, gæti gengib úttalaust til grafar þess, er hann 

myrti, og sagt: Jeg hefi vibbjdb á illgjörb minni, og finn glöggb 

ab jeg skal aldrei framar saurga hendur mínar á blúbi, þess vegna 

er sekt mín afmáb ? Hvort ætlar þú, ab sá, sem konu hefir tælt, 

og sökt henni nibur í lesti og smán, geti huggab sig vií) ab segja: 

Jeg hefi betrab líferni mitt, þess vegna eru mjer afbrot mín fyrir- 

gefin og synd mín horfin? , Hvort ætlar þú, ab sá, sem svarn^ 

hefir rangan eib vib nafn Drottins, gæti sagt: Síban hefi jeg ekki 

lagt nafn Drottins, Gubs raíns, vib hjegúma, líka skal jeg eptirleií)is 

halda Drottni eiba mína, og ekki svíkja, ebur bera Ijúgvitni, þ®®® 
vegna er sekt mín burt numin ? Fjarri fer því! þegar sainvizkau 

r 
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er vöknub, lætur hún ekki huggast vi?) orbin ein; ab sönnii veit 

hún, ab enginn Ö&last fyrirgefning, nema sá, sem lœtur af aÖ 

syndga, en hiín veit og hins vegar, ab betrunin eintöm, svo ab 

yjer fremjum ekki framar þab hií) illa, er samvizkan ákærir oss 

^yrir, færir engum fyrirgefning. 

þetta hafa margir fundiíi, og reynt ab bæta yfir illgjörfeir sínar 

meí) göbum verkum, og haldib ab þeir gætu meb þeim verkum 

afmáb þær lir endurminning Gubs og manna. þab er ab sÖnnu 

satt, ab mebvitund mannsins um allt hib illa, er hann hefir framib, 

^^tur mikillega ab hvetja hann til ab gjöra allt þab gott, sem hann 

*^á enn til leibar koma; en þ<5 ab verk þessi sjeu sannarlega göb 

og ekki tömur hjegöma og hræsnis leikur, eins og þab var opt, 

þeir, er tökust á hendur ab leibbeina þjöbunum, ímyndubu 

^ávitrum mönnum, þeir gætu leitab sjer fríbþægingar meb — 

þorirbu fyrir þab sjálfur ab meta þau verk svo mikils, ab halda 

þau geti bætt upp hirbuleysi þitt ebur illvirki? þú gefur ölmusur, 

sœll ertu þess, ab þú gjörir þab! Ritningin segir um heibinn 

^tinn, ab bænir hans og ölmusur hafi stigib upp til Gubs, og hann 

^^fi minnzí þeirra (Post. ÍO, 4), og hún hvetur oss^alla, svo 

®Ggjandi; Gleymib ekki, ab gjÖra gott og útbýta, þvi slíkar förnir 

falla Gubi vel í geb (Hebr. Í3, 16). En þö ab þú gjörir í þessum 

ekki ab eins þab, sem heimtab er af hverjum einum, heldur 

uieir enn þab, sem í rauninni sýnist verba heimtab — en sá 

*^oikningur er torveldur, því’hvc nær ætti sá, sem nokkub hefir ab 

af, ab geta sagt: nú er skuld minni lokib, þurfamaburinn á 

kröfu til meira? — þö ab þú vegna þurfamannanna hafir 

®yujab sjálfum þjer þess, er þú sýnist hafa rjett á ab eiga og gjöra 

þjer gott af, heldurbu fyrir þab, ab þú haíir bætt syndir þínar? 

Puo Iftur svo út, sem margir haldi þab, er þeir reyna ab losast 

Öllum öbrum kröfura lögmálsins meb Ölmusugjöfum; en lögmálib 

svo: þetta sæmdi ab gjöra, en hitt ekki ögjört ab láta 

(^atth. 23, 23). Hver hefir gefib þjer rjett á ab setja hvab í stab 

Uunars, og bœta brot allra boborba meb því, sem þjer þötti verba 

ufgangs af hlýbni þinni vib eitt þeirra ? Er sú nokkur af förnum þessum, 

hib eilífa rjettlæti hafi heitib ab taka í bætur fyrir synd þína? 
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Hinum seka á afc verba hegnt; stí me&vitund hefi jeg sagt 

væri innrætt hjarta hvers manns, og því leita margir sjer fribþæg- 

ingar í þjániíigum þeim, er þeir verfca aÖ þola. Jeg meina 

ekki meb þessu a^ eins þær þjáningar, sem menn hafa optsinnis 

lagt á sig sjálfkrafa, og haldib a!b þeir gætu fullnægt Gu&i, er þeir 

höfí)u styggt, meíi því a& hafna allri glefei, me?) því a?) fela sig í 

dymmum klaustrum og einsetuhreysum, me?) því ab synja líkaman- 

um fæfeslu og afcbtíbar, én pinta hann meb nýtilbtínum þjáningum- 

Vera má, ab þessu hafi ekki ætíb valdi?) stí tilíinning, a?) sá, sem 

hefir ekki viljab gjöra skyldur lífsins, eigi ekki heldur a?) njtíta 

unabsemda þess; því, ef til vill, ættu sumir ab skýla á þenna 

hátt synd sinni og svívirbing fyrir augliti veraldarinnar; og hvery 

sem þung syndabyrbi liggur á, hann á ekki ab sækjast eptir unab- 

semdum heimsins, hann á ekki ab hlifa sjer vií) ab gjöra yfirbtít í 

einveru, og fyrirmuna sjer ánægjur lífsins. En postulinn segir, ab 

harka vib líkama sinn sje til lítils (1. Tím. 4, 8), og htín er til 

,ills en ekki til gtífes, ef htín er ein saman. Hversu margir hafa 

ekki einnig í þessum efnum hneigzt til hjegtímagirni þeirrar, er 

þeir ætlubu ab forbast, og stært sig fyrir mönnunum af yíirbtít 

sinni; hversu margir hafa'ekki af heimskulegum hugarburbi leiíab 

þeirrar fribþægingar, er þeir höfbu btíib sjer til sjálfir, í stab þess 

ab leita þeirrar fribþægingar, er Gub hefir btíife glötubum til hjálparl 

Aptur á mtít er gubhræfesla nytsöm til allra hluta, og hin sanna 

gubrækni leibir heldur þann, sem stundar eptir ibrun og yfirbtít, 

apíur tít í veröldina, ekki til þess ab hann verbi aptur ab nyjii 

tældur af freistingum hennar, heldur til þess hann skuli bæta tír 

því, sem enn verbur tír bætt*, og nota þá tífe og þann krapt, ^em 

ehn er eptir. Leitabu þjer ekki sjálfur þjáninga, nema í þeim 

hryggb, sem er eptir Gubs vilja, og aflar sáluhjálplegrar betrunar 

(2. Kor. 7, 10); þær þjáningar, er þtí átt ab þola fyrir syndir 

þínar, mun hinn rjettláti, er hegnir en hjálpar þtí, senda þjcr, 

þess þtí þurfir ab leita þeirra. En ef Gub leggur þjer þunga byr^* 

á herbaí, ef samvizka þín segir þjer, ab þetta sjeu hinir beisku 

ávextir af því, er þtí sábir sjálfur, ab þtí hafir átt þab skijib, ^r 

þtí hafir ekki hlýbnazt ftíburlegri rödd Gubs, meban htín hafi upp' 

I 
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örfab þig og áminnt blíblega, þá sæmir þjer ab segja: jeg vil þola 

reibi Drottins, því jeg hefi syndgazt gegn honum (Mikk. 7, 9), 

þá mátt og vona þess, ab þá munir hreinsast í þjáningum þessum, 

svo ab þú gjÖrist aptur hæfur ab líta augUt Drottins, og endur- 

nærast af miskun hans; en hve nær mundir þú dirfast ab segja: 

nú er jeg búinn ab þola nóga hegning ? hver er sú af þjáningum 

þínum, ab á henni standi merki þess, ab Gub haíi tekib vife henni 

til fribþægingar, og aí) afbrot þín sjeu á þann hátt fyrirgefin, og 

syndir þínar afmábar ? 

þannig er sálin alltaf millum vonar og <5tta; hún heyrir 

þrumur dómsins duna, annabhvort í fjarska eba nærri sjer, úr 

undirdjúpunum eba úr hæbum himinsins; hún finnur líka { öllum 

skelfingum til geisla gublegrar miskunar, hún elur í sjer von um, 

ub í djúpi gublegrar líknai^ verbi aí) vera fribþæging þeirra synda, 

6r menn ibrast. En aldrei getur hún sagt vi& sjálfa sig: hjer er 

húnl og aldrei getur hún huggab sig meb, ab syndirnar sjeu sjer 

fyrirgefnar. þegav svo er komib, þó ekki sje fyrr, finnur sálin, 

ub hún hefir þörf á gublegri opinberun, á stöbugu, úbifanlegu 

fyrirheiti um miskun þá, er hún brennur af iöngun eptir, á slíku 

fyrirheiti, sem henni sje óhætt ab reifea sig á, og vií) hana segi, ef 

gjörir þab: verbi þjer ab trú þinni. 

Hversu undarleg er sú fýsn, sem kviknar í hjörtum mann- 

9-íina til ab fara til hinna fjarlægu landa, þar sem spámenn Gyb- 

^nga sögbu fyrir úkomna hluti, þaban sem postular Krists fðru út 

nm heiminn, ab boba þá hluti, sem komnir voru fram — til rústa 

Jerúsalems, til Golgatahæbar ? um einn tíma fúr mergí) pílagríma 

nm hvern veg sem þangab Ifggur, og þess þreyttari sem þeir urbu, 

því meira þóttust þeir hafa áunnií), og því fremur geta öblazt r<5 

handa sálum sínum í gröf Krists. En þab, er þeir leitubu ab um 

^angan veg, er harla nærri, hvar sem fagnabareyrindi Krists er 

bobab: þú getur Öblazt þab, hve nær sem þú vilt veita því vib- 

tÖkur meb trúubum anda: þanii er syndlaus var hefir Gub gjört 

syndafúrn vor vegna, svo vjer yrbum rjettlættir fyrir hann 

(2. Kor. 5, 21). þetta er þab gublegt fyrirheit, er vjer alstabar 

^nnarstabar leitum ab árangurslaust; þetta er sú fribþæging, seia 
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Gub hefir metib gilda, og mob henni sýniv Gub, afe hann álítur 

ekki syndina nokkurs konar leik, og afe mennirnir mega ekki 

halda syndirnar sjeu lítilvægar, fyrst hann gjörir þa& ekki, en líka 

sýnir hann, ab hann girnist ekki daufea neins syndugs manns (Ezek. 

18, 23), og ab apturhvarf og trií geta ÖÖlazt fullkomna fyrirgefning 

syndanna. 

Hjer nemum vjer staíiar a& sinni; enda getum vjer ekki 

skyggnzt inn í þá leyndardðma, er postulinn segir um, ab jafnvel 

englarnir girnist aí) fá þá skilií). En þessir leyndardömar fylla þ<5 

hjartab þeirri huggun, er ekkert getur jafnast vií). Ef þu hefir 

nokkurn tíma reynt ab hugga hina þjáí)u og kvíbafullu samvizku, 

ef þu hefir tínt til öll mannleg huggunar rök, ef þu hefir reynt ab 

gjöra líti?) ur syndunum, en miki?) ur gö&verkunum, a?) gjÖra sem 

mest ur niiskunsemi Guhs, til þess niinna bæri á rjettlæti hans: 

þá muntu hafa komizt ab raun um, hversu önögt þab var allt 

saman til ab útrýma kvíbanum úr sálunni. En þegar þú nefndir 

J^esú nafn, þab nafn, sera er hib eina undir himninum, er menn 

geta orbib hölpnir fyrir (Post. 4, 12), þegar þú sagbir; hann er 

framseldur fyrir afbrot vor, og þann, er til hans kemur, mun hann 

ekki frá sjer reka (Jöh. 6, 37): þá Öblabist hin ötíaslegna sála 

þín frib, og hib særba hjaría þitt lækning. -0! heilbrigbir þurfa 

ekki læknis vib, heldur þeir sem vanheilir eru (Matth. 9, 12). 

\ 

31. 
KRISTUR ER FRAMSELDUR FYRIR AFBROT VOR. 

þribja hugleibing. 

yiSælI er sá, sem öblazt hefir fyrirgefning afbrota sinna, svo 

ab syndir hans eru afmábar! Sæll er sá mabur, er Droítinn ásakar 
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ekki fyrir misgjörbir hans (Sálm. 31, 1. 2)“. Sá, er þetta hefir 

ritab, var konungur í Jerúsalem. fíann hafbi fæ?)2t upp meí) fööur 

sínum, og verib hjarbsveinn, en farib síban frá hinum næ^issömu 

högum, tekib sverÖ í hönd, unnib miklar orustur, og frelsab bæbi 

land og lýb. þá er hann hafí)i unnife mörg afreksverk, og opt 

verih í háska staddur, hafbi hann öfelazt konungstign, og vernda?) 

síban ríki sitt, og komiíi á þab göbri skipun, og gjörzt svo vinsæll 

af þjöb sinni, ab hún mun honum aldrei gleyma, og svo frægur, 

ab nafn hans mun ætíb uppi vera. En á þeirri stund, er hann 

bjö til sálm þenna, var þab^ sem hann hefí)i lagt nibur konungstign 

sína; á sálminum sjest ekki, þab sje konungur ebur signrsæll 

hershöfbingi, sem haíi ort hann, heldur mabur, sá er finnur, ab 

hann er dupt og aska, svo sera vjer allir erum, fæddur í synd 
V 

^ins og allir forfebur hans; mabur sá, er abrir menn hafa kallab 

herra sinn, en veit þö og finnur, ab hann á sjer herra á himnum 

uppi, sem ekki fer í manngreinarálit. Hver sem þekkir harmakvæbi 

Davíbs, hver sem hefir heyrt raddir sorgarinnar frá mæddu brjösti 

hans, þegar hann kvartabi ekki yfir armæbu og ögæfu, og þab 

var ekki örjettlæti annara manna, sem hann var ab bera sig upp 

nm vib þann, sem einn ræbur allri hefnd, heldur þeg^r mebvitund 

tim örjettindi sjálfs hans lagbist þunglega á hann, og hann kveinabi 

svo segjandi: jeg þekki afbrot mín, og synd mín stendur mjer æ 

fyrir hugskotssjönum; í möt þjer, Gub minn 1 hefi jeg syndgazt, og 

gjört hib illa í augsjön þinni, en þú ert rjettvís í orbum og hreinn 

í dömum t^Sáim. 51, 5. 6) — hver sem nærri fer um, hvab Davíb 

hafi tekib út, og hversu hjarta hans hafi verib sundurkramib, mun 

einnig skilja, hvernig honum hafi orbib vib, þegar spámaburinn 

sagbi honum, ab Drottinn hefbi numib burt synd hans (2. Sam. 

12, 13.), og finna þab er hann fann, þá er hann hröpabi: Sæll er 

sem hefir öblazt fyrirgefning afbrota sinna, svo ab syndir hans 

eru afmábar! 

þab eru mannlegar titfinningar, er vjer nú lýstum, sem brjötast 

I hjarta mannsins, á samt ötal öbrum tilfinningum, en fá, ef ' 

vill, á þab fremur enn flestar abrar. 'Og þö þú hafir ekki enn 

íundib til þessa, í tilliti til sjálfs þín, þö þú bafir ekki fundib, ab 
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þu hafir drýgt afbrot, sem þurfi fyrirgefningar vi?), og syndir sem 

þurfi ab verba afmáfear, þá hefir þu þó fundife til þess annara 

vegna; þú hefir án efa opt sjeb ebur ímynda?) þjer einhvern vesa- 

lingsmann, sem veröldin og hjarta sjálfs hans hafbi komib til ab 

hrasa, sem hvorki kunni nje vildi bera á múti því, ab hann hefbi 

syndgazt gegn Gubi og mönnum, og þð þú hafir fundi^; ab ií)run- 

artár' hans gætu ekki afmáb afbrot hans, þá hefir þú úskab, ab 

honum yrbi fyrirgefib á himni og á jörbu. Ef a?i sá, er úrjettinn 

hafbi þola?) á jörbu, gekk þá fram og sagbi vib hinn seka: sekt 

þín skal vera afmáb, og allt þab úgilt, er vitni bar í múti þjer, 

þá muntu hafa glab^t af a?) heyra slík miskunarorb, Og ef þess 

væri aufeib, ab þú gætir heyrt rödd frá himnum, er segbi vife hinn 

vesæla mann: vertu hughraustur, syndir þínar eru þjer fyrirgefnar I 

— þá mættir þú sannarlega úska, ab þú hef&ir kristilegt trúartraust, 

þú þú hefbir ekki á&ur öfelazt þafe, - efea værir búinn afe týna því, 

þú mættir úska þess væri aiifeife, afe fullkomin sasnfæring frú 

himnum, frá hinu eilífa ijettlæti, frá hinni eilífu miskunsemi, gæti 

gagntekife hife sundurkramda hjarta mefe þessum huggunarorfeum: 

Syndir þínar eru þjer fyrirgefnar! 

Er þá sú von árangurslaus, er leitar slíkrar huggunar á himn- 

um ? Einn er þú til, sem frá alda öfeli hefir verife sagt um, afe 

hann heffei vald á afe fyrirgefa syndirnár á jörfeunni (Matth. 9, 6); 

og hin mikla þörf á fyrirgefning syndanna er einhver hin sterkasta 

hvöt til afe leifea mennina aptur til Krists, og kenna þeim afe 

kalla hann ekki afe eins Kennara og Konung, heldur og Frels- 

ara, Endurlausnara, Frifeþægjara. í frá Öndverfeu var 

þafe kennt, svo sem höfufeatrifei kristinnar trúar, afe Kristur hafi 

dáife fyrir syndir vorar (1. Kor. 15, 3), afe vjer höfum öfelazt 

enduriausn, þafe er: fyrirgefning syndanna, í honum, fyrir blúfe 

hans (Ef. 1,7), og mefean nokkurt mannshjarta titrar af mefe- 

vitund sektar og misgjörfea, mun ekkert spott og engin mútbára 

hins tortrygga vits geta varife þessu fagnafeareyrindi veg til hins 

kvífeafulla hjarta. 

Afe sÖnnu eru þeir til, sem fegnir vildu bánna fagnafeareyrindi 

Krists þenna veg til hjarta mannsins. þeir úttast áhrif þess, þ®^*" 
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bera því á brýn, afe þab svæfi samvizkuna, gjöri afbrotamennina . 

ugglausa í syndum sínum, ab þaí) svipti kröfur lögmálsins helgi 

sinni, en hötanir þess aíii sínu. Og ab sÖnnu eru því mibur 

margir til, sem hafa vanbrukab þessa háleitu og heilögu og sálu- 

hjálplegu kenning, sjálfum sjer til óhamingju. En mundi nokkur 

vilja segja í alvöru, afe menn mættu ekki sá korni, ebur grö&ursetja 

vínvib, af því þeir geta einnig vanbrúkab þessar gjafir Guhs, sjer 

til úhamingju? Mundi nokkur vilja segja í alvöru, ab vjer ættum 

ab kenna, þab sje engin fyrirgefning syndanna til, efca vjer ættum 

ab segja vií) hiun brotlega: vei þjer, ab þú fæddist, vei þjer, ab 

menn leiddu þig ekki ungan til vísinda og rjeítlætis, ab ginningar 

tældu þig, ab heimska og synd lögbust á hjarta þitt, því enginn 

máttur á himni nje á jörfeu mun afmá sekt þá, er þú ert kominn 

fj mebvitund syndar þinnar mun æ lifa, og kvelja þig um 

alla eilífb, og verba eilífur þröskuldur milli þín og Gubs, svo a& 

þú getur aldrei orbib frelsabur og sæll og fengib ab hvílast í föb- 

Ui’örmum hans ? En ef menn eiga a?) boba fyrirgefning syndanna, 

■uiundi sú bobun ver&a rjettari, sáluhjálplegri og úhultari fyrir van- 

brúkun, ef menn ten^a ekki fyrirgefninguna vib fribþægingu Krists? 

Verfeur syndin raönnunum andstyggilegri, verbur rjettlæti Guíis 

skiljanlegra, vinnur harka lögmálsins meir á hjörtu þeirra fyrir 

þab, þ(5tt vjer segjum, þab sje ekki þörf á neinni fúrn nje full- 

nægjugjörb, ab minnsía kosti engri annari fullnægjugjörb emi þeirri, 

®Gm mafeurinn geti sjálfur í tje látib? Aí) sönnu hlýtur hver, sem 

^Jjettindi fremur, ab þola gjöld fyrir þau; jeg hefi heyrt skáld 

y^ar segja, aí) hverri misgjörí) muni verba haríilega hegnt hjer á 

Jörb; jeg veit, ab raddir þeirra hljúma í hjörtum ybrum, og ab 

*‘®ynslan ber þeim vitni; en á jeg fyrir þaí) ab segja, ab þegar 

^uin seki hafi þolab gjöld synda sinna, og eymd sú, er hann hefir 

®^6ypt sjer í, sje orbin fullmögnub, þá muni fyrirgefningin koma 

sjálfkrafa, og daufeinn ab lokuiuim afmá allt og fribþægja allt? — 

Ætti jeg þa ab kenna, ab þeir dúmar, er skelfa syndarann í þessu 

muni verba öbru vísi í öbru lífi ? ætti jeg aí) kenna, ab daubinn 

^'iuni fribþægja allt, þú hann" færist yfir manninn, meban hann 

^cltist í öllum syndum símim, og andinn er ekki lifnaSur í honum, 
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og engin ný lífslind heíir sprottib upp í hjarta hans. Eí)a ætti jeg 

ab afneita allri reynslu, og segja, ah þjáningarnar og hegning sií, 

er syndarinn verí)ur fyrir, hljðti ab vekja í honum nýtt líf, og 

hreinsa hann, og undirbua hann undir gubsríki ? þafe er, því mibur, 

til sú harbúb hjartans, sem vex í þjáningum, og þeir menn eru 

til, sem deyja eins og þeir hafa lifafc — í öllum syndum sínum. 

Jeg vil setjast undir kross Jesú Krists. ,þar vil jeg ekki 

grennslast eptir hugarfari ])eirra, sem leita hinna helgu staba frib- 

þægingarinnar, einungis til þess, ab geta kastafe þaban sundurlyndis 

og fyrirdæmingar eldibröndum út á bræbur sína, ekki heldur 

eptir hugarfari þeirra, er leita skablegs hælis, til ab halda á fram 

syndum sínum í, einmitt þar, er allur gúÖur þrðttur á aí) eflast 

og dafna. Ekki ætla jeg heldur ab reyna til ab skyggnast nibur í 

djúp gublegra rábsályktana, heldur, ef verba má, nibur í djúp 

mannlegs hjarta. Jeg vil reyna til ab komast í skilning um, hvab 

fara muni fram í hjarta hreinskilins manns, þess 

er trúir því örugglega, ab Kristur sje framseldur 

fyrir afbrot vor; og meb þessu múti vil jeg afla mjer þrúttar 

til ab fyrirverba mig ekki sakir fagnabareyrindis Krists, er jeg vib- 

urkenni, ab |>ab sje kraptur Gubs til sáluhjálpar, hverjum sem trú- 

abur er (Rúmv. 1, 15). 

yiHann ber syndir allrar veraldar“, segir ritningin. — Orb 

þau, er vjer heyrum optsinnis, fá þrásækilega minna á oss, enn 

Önnur orb, en þessi orb vil jeg láta hafa öll sín áhrif á mig, og 

jeg vil taka þátt í tilflnningum Drottins míns og Frelsara, þá er 

hann bar synd allrar veraldar. f>ví máttkári sem hugurinn er, 

þess máttkari er tilfinningin, og fyrir þá sök getur engin endanleg 

vera skilib til fulls, hvab fram hafi farib í hjarta Jesú, þegar allar 

syndir veraldarinnar lágu á honum. En opt hefi jeg fundib til 

þess, sem hefir verib svipab því; því þó jeg geti ekki borib neina 

synd til ab fribþægja fyrir hana, hefi jeg þó opt borib syndir 

veraldarinnar, bæbi annara og sjálfs mín, bæbi umlibinna alda og 

nálægra, á þann hátt, ab jeg heíi verib þjábur og hryggur. Einu 

spekingur kemst svo ab orbi: y^þegar jeg renni augunum yfir jörb- 

ina, þá andvarpa jeg yfir því, ab jeg er mabur“. Hver er sá, er 
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ckki hafi optlega andvarpab af sömu orsök, ekki aí) eins yfir eymd 

mannanna, heldur yfir ömennsku þeirra og (5verí)leik, heimsku 

þeirra og syndum? Sú kynslöí), er þit ert af, gjörhi þegar í upp- 

• hafi vega sinna uppreist í gegn Gufei, söttist eptir því, sem henni 

var bannaí), leita&ist vib ab brjðtast undah hlý&ni vií) lög Gubs, 

vildi drottna yfir jörbunni, og ekki kannast vih nokkur yfirráb, 

reyndi til ab byggja upp íil himins, og ná veldisstöli hins almáttka, 

hún vildi vera sjálfráb, án lotningar, án þakklætis, án hlýbni, án 

kærleika. Hver getur nefnt svo mikla tölu, ab meb henni megi 

telja öll þau úbdtaverk, sem unnin hafa verií) undir sólunni, og 

hver hefir svo mikla tilfinning, aí) hún geti náb út yfir þau öll 
/ 

saman? A Ökrum þeim, er nú brosa vib blíblega, hafa bræbur 

hiyrt bræbur sína, og þab er í frásögur fært, ab á völlunum þar 

skammt í frá hafi orustur verib háfcar, rán framin, brúbgumar 

úrepnir, en brúbir svívirtar — þetta er allt saman umlibib, -en 

þab er ritaí) í árbækur vgraldarinnar, þab er ritab í bækurnar á 

himni, meí) því letri, sem ekki mun afmást ab eilífu. Ví&a má 

hta miklár rústir, síðrkostlegar leifar dýrblegra halla og dýrblegra 

borga — þær sýnast voldugar enn, þðtt eyddar sjeu, og hvíla nú 

1 kyrrb, og hinn fribsami ferfeamabur setur sig á þær ðhultur, og 

horfir yfir hib fagra hjerab umhverfis, En, ef til vill, hafa þar 

emhvern tíma búib drambsamar ættkvíslir, sem lifbu í leti og 

hiunabarlífi, og sÖfnubu mefe ránum og undiroknn hryggilegri arfleifb 

handa nibjum sfnum, og um sífeir, þegar mælir synda þeirra og 

svívirbingar var orbinn fullur, þá kom hegningin yfir þá, og sverb 

hefndarinnar var þá opt fengib í hendur ðaldarflokkura, sem þrjðzk- 

^^ust sjálfir gegn lögiim Gubs og manna, og ætlubu sjer ekkert 

endurbæta nje í lag ab færa, heldur einungis afe eyba og brjðta. 

^h'kt er efnib í miklum hluta mannkynssögunnar. Ofan á þetta 

bsetist allt þab, sem ekki er í frásögur fært, allt þab, er særbi eba 

suudurkramdi hjÖrtu einstakra manna, er fálr tðku eptir í lifanda 

m, og enginn veit hvar grafnir eru; hvernig grannar hafa opt- 

®iunis breytt vií) granna sína, vinir vib vini, og bræbur vib bræbur; 

bll harbúb og grimmd, öll sviksamleg orb, öll Öfund og illska í 

hjörtum mannanna, öll hjegðmagirnd og heimska, allt hirbuleysi um 
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sannleikann og Öll þrjözka í gegn bonum; hversu ifáir þeir voru, 

sem brutust úndan oki veraldarinnar, og veröldin var þeírra ekki 

makieg (Hebr. 11, 38); hvernig mennirnir hafa lífláti?) spámennina, 

og grýtt þá er Gub hafbi sent þeim, þangab til Drottinn dýrhar- 

innar kom til sinna, og þeir vildu ekki veiía honum vibtökur (Jðh. 

1, 11), en gáfu honum kross ab launum, og gjörfeu postula hans 

samkunduræka, og, þöttust gjöra Gubi meb því þægt verk (Jöh. 

16, 2) — 0! þegar jeg sit undir krossi Jestí, og reyni til aí> 

ímynda mjer allí þab, er innibinzt í þessum orí)um: hann ber 

syndir allrar- veraldar, þá sje jeg hin ískyggilegu upptök mannlegrar - 

\ eymdar, og skil slI þjáningarnar eru ekki orsakalausar, heldur er 

syndin uppspreíta alls volæbis; jeg skil þá, aí) heimurinn velkist í 

vonzku (1. Jöh. 5, 19), og aÖ raennirnir verba afe leysast undan 

oki syndarinnar, ábur þeir geti orbib frjálsir og máttkir, og á&ur 

eun sárþreybir sælutímar geti runnib upp. 

Undir krossi Jesú heyri jeg þessi hin mikilvægu orfe: hann 

er fribþæging synda vorra (1. Jöh. 2, 2), og jeg hlýt sannarlega 

ab þýfea þau á þann hátt: aí) hann hafi ekki ab eins fribþeegt 

fyrir syndir allrar veraldar, heldur og einnig fyrir mínar. 

þegar jeg horfi út yfir hib ökyrra haf veraldarinnar, þá er ekki 

sem jeg sitji og horfi á annarlega hluti, jeg sit ekki öhultur ^ 

landi, þar sera jeg get sjeí)skipin brotna og mennina týnast, og 

tek ab eins þátt í öförum annara, án þess mjer sje sjálfum hsetta 

búin; heldur er jeg sjálfur í háska staddur, og skyggnist um ^ 

hinu ölgandá djúpi eptir höfn, til ab geta flúib í. Jeg er eins og 

abrir grein á hinum spillta stofni, og skil ekki af annarlegum rök- 

um einum saman, þafe sem fram hefir farib í veröldunni; þ'^^ 

þegar jeg ásaka mannkynib, annabhvort fyrir bleybuskap eba ösvífnb 

og segi þab hafi ýmist gugna?) fyrir sjerhverri mötspyrnu, af ömennsku 

og önytjungskap, e?)a reynt til ab brjötast undan öllum 

fábum af ofdirfsku og östýrilæti, þá finn jeg glÖggt, hvab fram 

hefir farib í sálu sjálfs mín, og ab jeg er í samfjelagi vi?) manö- 

kynib, ekki aÖ eins um þjáningar, heldur og um gimdir og uHu 

undirröt fásinnu og synda. þegar jeg sit undir krossi Jesú, 

jeg, ab allir eru undir syndina seldir, og þá getur mjer ekki til 
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hugar komib, ab gjöra eins og Farísearinn, og þakka Gubi fyrir, 

j^g sje ekki syndugur eins og abrir menn, heldur finn jeg, ab 

Qijer er, eins og öbrum, þörf á ab bibja og segja: Gub vertu mjer 

syndugum líknsamur! 

Hvers vegna er þessi tilfinning svo áríbandi? hvers vegna 

Gigum vjer ab reyna til ab halda henni vib ? — Skrýbist lítillætinu, 

®6gir postulinn, því GuS veitir dramblátum mðtstöbu, en lítillátum 

Qiiskunar hann (1. Pjet. 5, 5). p6 er drambií) manninum eblilegt; 

oss hættir mjög til ab gleyma spillingunni í hjörtum sjálfra vor, 

^g vera heimtufrekir vib abra, en ekki vib sjálfa oss. þegar vjer 

beyrum menn tala um ástand sitt á jörbunni-, þá er þab ærib 

sem þeir vildu láta vera öSru vísi, vjer heyrum æ meir 

meir, ab þeir ekki aí) eins ásaka hver annan, heldur dirfast 

einnig ab ásaka þab vald, er ræ&ur himni og jörbu, fyrir þab 

þeim vegni ekki betur. Én færi ekki betur, þeir byijubu á ab 

*^ska, þeir væru sjálfir orbnir öferu vísi, og reyna til ab bæta þab, 

1 þeirra valdi stendur, þab er, hjarta sitt og líferni; færi ekki 

*^®tur, þeir könnubust vib, ab þab sje syndin, sem alstabar hamlar 

blessuninni, og gubsríki verbi ab koma í hjörtu vor, ábur þab 

geti lýst sjer í gjörbum vorum? þab er þessi þekking, sem vaknar 

^j^ oss, þegar vjer truum, ab Kristur sje framseldur fyrir afbrot 

þegar vjer sitjum undir krossi Krists, heyrum vjer hina 

^^varlegu rödd spámannsins, er svo segir: Yfir hverju andvarpar 

^^burinn, meban hann lifir? ^sjerhver andvarpi yfir synd sinni! 

tátum oss gaumgæfa og rekja vegu vora, og snúa oss til Drottins, 

^átum oss he^a hug og rödd til Gubs á himnum. Vjer höfum 

syndgab og þriözkazt í gegn þjer; þu fyrirgafst ekki, og byrgbir 

^ndlit þitt í reibi (Harmagr. 3, 39 og nn, vv). 

þrumur Sínaís duna einnig á Golgata, þar má einnig heyra 

*’ðdd, er svo segir: Drottinn Gub vor er. sterkur og vandlætinga- 

samur Gub, sem lætur illsku febranna bitna á börnum og barna- 

^örnum; þar sjáum vjer, ab á jörbunni liggur ðttaleg sékt, fyrir 

^l^ar syndir kynslðba þeirra, er á henni hafa lifab, og ab frá 

nenni hrópar til himins allt þab blöb, er úthellt hefir verib fyrir 

®akleysi, og öll þau laun, sém dregin hafa verib af verkamönn- 
18 
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unum, og öll opinber dbdtaverk, og allir leynilegir glæpir;. þar 

sjáum vjer, ab sjerhver af oss er í hinni almennu sekt, því þá 

vjer höfum ekki flekkab hendur vorar á blöfei, þö veröldin geti 

ekki kallaí) oss óbötamenn, þá höfum vjer þö syndga?) í hvert 

skipti, sem vjer höfum framib órjettindi, eba vikib frá lögmálinu, 

e?)a brotib þab, efea vanrækt (t. Jóh. 1, 17. 3, 4). En þegar vjer 

sitjum undir krossi Jesu Krists, heyrum vjer einnig rödd miskunar- 

innar og fribþægingarinnar, því Gu?) sætti veröldina vib sig fyrir 

Krist, er hann fyrirgaf oss afbrot vor, og setti sátíarorb á me?)al 

vor (2. Kor. 5, 19). 

þegar oss verbur sýnt, aí) vjer syndgum allir, er þab ekki 

til þess vjer skulum halda á fram a?) syndga, heldur til ab leiba 

oss til betrunar. En hver hefir hugrekki til ab heyja hina Örfeugu 

orustu vib freistingar og ginningar, vib sjálfan sig, vib fornan 

og fastan vana, og opt og ^ tíbura viÖ Öflugustu ástríbur sínar, 

utan sá, er truir því, ab sekt vor muni geta orbií) afraáb ab Ijett 

geti orbib á ofl^yngdri samvizku, ab Gub sje ab finna? Hver hefir 

þor til ab leggja á stab, ef hann heldur, hann nái aldrei þangab 

sem hann ætlabi sjer ? Setjum oss fyrir sjónir þá menn, er ver- 

öldin kallar hrasaba, sem, auk sjálfra sín, hafa vib áfelli verald- 

arinnar og afleibingar gjörba sinna aí) stríba, ef þeir vilja reisa 

sig vib; samvizkan er þeim í móti, og segir þeim, ab þab sje 

farib, sem farib sje, og ab orb og gjörbir verbi ekki aptur teknar, 

ab þeir sjeu í skuld, og þeir hafi ekkert ab borga hana meb. 

Ef þeir heyra engan miskunarbobskap frá himni, þar er þeir 

sýnast hafa misst óbul sín, engan sáttarbobskap, er leyfi þeim ab 

kalla Gub Föbur sinn, þó þeir hljóti ab titra fyrir dómum hans, 

ef engin rödd er til á himni nje jörbu, er geti sagt þeim, 

syndir þeirra sjeu fyrirgefnar“, svo ab þeir triíi því: hvaban eiga 

þeir þá ab fá hugrekki til orustunnar, úr því þeir yrbu eins 

aumir, svívirtir og tortýndir eptir sem ábur, ef engin synda fynr- 

gefning er til? Og hinir ábrir, sem veröldin áfellir ekki, en álíta 

Big þó ekki sjálfir sýkna ‘fyrir þab; þeir sem fyrir löngu síban 

eru farnir ab sækjast eptir Gubs ríki og hans ijettlæti, og fegnir 

vildu hafa þvegib af sjer allt þab, sem illt er og til óvirbingarí 
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fegnir vildu hafa útvegab sjer þrótt til atls, sem gott er og dygbugt 

og lofsvert; sem Ijetu sjer ekki nœgja, sA hreinsa sig utan, heldur 

vildu og fegnir hafa útrýmt hverri úhreinni tilfinning úr hjarta 

sínu; sem aldrei þreyttust nje Ijetu hugfallast, og fundu þó ætíb, 

^versu hryggilega mikií) þeim var ábdtavant, og afe þeir gátu enga 

velþúknun haft á sjálfum sjer, 'Og því síbur veri?) sannfærfeir um 

velþáknun hins eilíflega heilaga og rjettláta Gubs: hvernig öblast 

þnir mátt og þor til ab gleyma því, sem umlibib er, og ganga í 

^úti því, sem úkoraib er? 

Undarlegt er hjarta mannsinsl þab sækist epíir frelsun og 

fribi, og lætur þú þráfaldlega 6vin Gubs og raanna tæla sig til 

láta fallast í fabin Örvinglunarinnar, og þykir hægra ab hirSa 

hvorki um heiminn nje sjálft sig, og búa vib þá huggunarsnaubu 

Úlfinning, ab öll von sje úti, öll vibleitni til únýtis, og afe endinn 

^ öllu sje, ab tortýnast. En hve nær sem jeg sje djúp spilling- 

^i’innar gína undir fútum mjer, hve nær sem ab mjer kemur freistni 

ab gefa mig heldur á vald letilegri og úmannlegri örvflnun, 

ab láta áminningar vonarinnar og rjettlætisins kveikja í mjer 

*^yja kostgæfni og nýtt líf, þá vil jeg fara til kross Drottins míns 

Prelsara, og heyra þar hvaí) eptir annab þau hin mikilvægu 

sem jeg verb aldrei leibur á ab heyra, og svo hljúba: Svo 

^lskabi Gub veröldina, ab hann seldi í dauba eingetinn Son sinn, 

þess, ab hver sá, sem á hann trúir, fyrirfarist ekki, heldur 

ö^list eilíft líf (Júh. 3, 16). þetta er hinn rjetti fagnabarbobskapur 

Krists; þd gætir ímyndafe þjer, ab þú he^ir getaí) öblazt allt 

^'ina&, sem er til huggunar og til sælu, án Krists, en þetta 

^^hir þú ekki Ö&lazt án hans. — »Svo elskabi Gub veröldina“ — 

^^lur útti og öll úrúsemi í hjarta mannanna er sprottin af því þeir 

^fast um, aí) þab sje til miskunsamur Gu&, er vjer megum dirfast 

tnsena til og vona á, og þess vegna byrjar fagna&arbo&skapur 

Krists á kærleika Gubs. þrátt fyrir alla synd heimsins, og alla 

®pilling maniúíynsins, hefir Gub ekki yfirgeíi& þab, heldur elskab 

Þab, og sýnt því þann vott elsku sinnar, er hjá hverjum þeim, 

®®ni trúa vill, er yfirsterkari úttanum fyrir hegningardúmum hans, 

því hann seldi eingetinn Son sinn í dauba fyrir oss alla. 

18* 
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„Til þess aíi hver sá, sem trúir á hann, tortýnist ekki“. þab 

er ekkert orb til, er þý&i úttalegri eymd, en oríiií): ah tortýnash 

Ef einhver lítur umhverfis sig á jörbunni, og sjer, a?) honum er 

alsta?iar útskúfab, ab hann er tortýndur mebal raannanna, og 

enginn vill afestoba hann, og hvergi er líknar e?)a miskunar at 

vænta; ef sá hinn sami horfir til himins/ og þykist þa?tan a?) eins 

heyra þá rödd, er segi honum, a& hann sje tortýndur, þá mun 

sál hans Örvinglast. En til þess jeg skyldi aldrei álíta mig tortýndan, 

til þess a?) í hinu svartasta myrkri ætí?) skyldi -sjást geisli Ijúss 

og vonar, er gæti aukizt, og orÖií) ab björtum dag huggunar og 

trúna?)artrausts, til þess gekkst þú í dauba fyrir mig, Líknari minn! 

því ritningin segir „ekki, ah þú hafir gengib í dauba einungis 

fyrir veröldina alla, svo ab mannkyni?), þegar á þa?) allt er 

litib, gæti einhvern tíma rjett vib, ekki heldur, ab þú hafir fúrn- 

fært þjer fyrir einstáka útvalda, heldur ab þú hafir gengife í dauba, 

til þess aÖ hver sá, sem á þig trúir, fyrirfarist ekki, heldur 

öblist eilíft líf. 

Drottinn! jeg vil líka trúa, jeg vil trúa á þig og fribþæg- 

ingardauba þinn. Jeg vil optlega fara burt úr glepjanda glaunii 

veraldarinnar, fra glebi hennar og hryggb, og leita til myrkursins 

í Getsemane, þar sem hatrib og svikin röldust í dymmunni, en 

urbu ab framkvæma eilífa rábsályktun Gubs, heiminum til frelsis 

og einnig mjer. Jeg vil fylgja þjer, þá er þú sýndist útskúfabur 

og tortýndur, þá er Fabir þinn sendi ekki hersveitir sínar ab 

frelsa þig, þá er enginn gekk í múti hinum grimmu úvinum 

fyrir þig, þá er þú barst þyrnikúronuna og þeir köstubu yú^ 

þig purpurakápunni til ab smána þig, og bentu á þig, og hæddust 

ab þjer, segjandi: Sjáib manninn! Jeg vil fylgja þjer þann veg? 

er þú barst kross þinn, og vildi feginn bera hann meb þjei'j 

ef jeg gæti, svo ab þungi þess mætti Ijetta syndabyrbi mína. 

Jeg vil fylgja þjer til hæbarinnar Golgata, og sjá þig talinn mebal 

úbótamanna, og negldan á' krossinn; þar er þab, sem mjer tínnist 

jeg heyri raddir allra ibrunarfullra og sundurkraminna hjartna í 

öllum löndum frá öllum öldum, svo mælandi: 
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Jesú! benjablú?)!^ þitt 

blessaíia oss -æ huggun veitir! 

þar vil jeg setjast nibur undir krossi þínum og gleyma Öllu, nema 

þjer og hryggb minni; jeg vil safna saman í huga mínum öllum 

raunalegura endurminningum, og kvíbafullum eptirvæntingum, og 

öllu því, sem rekur mig til ab þrá lausn, þangab til jeg heyri 

þessi orb: þab er fullkomnab — þab er fullkomnab hib mikla 

verk endurlausnar og fribþægingar. pá þagna varir þínar, og 

þeir fara meb lík þitt stirbnab til grafarinnar. þar hyílast limir 

þínir, en hvíla í upprisiivon. þar skal einnig sála mín hvílast 

nieb kvíbafullri von, þar til gröf þín opnast, og rödd heyrist um 

öll ríki veraldar af lifendum og daubum, svo látandi: Daubi! 

hvar er broddur þinn? helvítil hvar er sigur þinnl Gubi sje 

lof, sem gefur oss sigur, vegna Drottins vors Jesú Krists (!, 

Kor. 15, 55. 57). 

I 

32. 
KRISTUR UPPREIS OSS TIL R.JETTLÆTINGAR. 

Hversu dásamlegur var Jesú upprisumorgun I — þab var 

^jeg snemma morguns. Lýburinn í Jerúsalem, er einum degi 

^bur hafbi krossfest hinn rjettláta, og sagt: blöb hans komi yfir 

og börn vor, var í fasta svefni; höfubprestarnir og rábib, sem 

^afbi fyrirdæmt hann, og skríllinn, sem hafbi spottab hann á 

^í'ossinum, bærbu ekki á sjer; þeir hugsubu, ab'nú væri hann 

^*'á, og alþýban abhylltist hann ekki framar, og innan fárra daga 

*^ondi hann verba öllum úr minni libinn. Lýbinn í Jerúsalem 

^í^unabi ekki hvab fram fúr fyrir utan borgarmúrana, og hitt 

^onab af veröldinni var hulib myrkum skugga og vissi ekkert af, 

hvab vib bar þenna morgun. pá gengu konur nokkrar út til 
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grafarinnar, eins á sig komnar og margir erii, me?) gáfear og 

ástríkar tilfinningar í hjörtum sínum, en án trúar og án vonar 

til Gubs. þær sáu, ah steininum hafbi verií) velt frá grafar- 

munnanum, gröfin var opin; og þar, sem veriíi haffei myrkur 

daubans, Ijðma&i Gu^s dýrí), og engill Gubs tekur til orfca: Hví 

leitib þjer hins lifanda hjá hinum dauí)u? hann er ekki hjer, hann 

er upprisinn. 

þetta var fyrsta dag viku, mjög snemma, um sólar uppkorau. 

þaí) var og hinn fyrsta dag hinnar nýju viku veraldarinnar og 

aldar hins nýja sáttmála; sölin rann upp langt austur hjefean, hægt 

og stillt, meíian flestir menn voru í svefni, og hún rann upp 

til ab skína yfir ríki veraldarinnar. Hver getur talií) saman 

allar aflei&ingar þessa morguns? þá leiddi K'ristur í Ijús lífib og 

údauhleikann; frá grÖf Jesú dreiffeust vottar hans út í allar áttir, 

til ah boíía hinn krossfesta og upprisna; þeir gengu fram fyrir 

Gybinga og heibingja, og höf?)u alstaöar sama inntak ræbu sinnar, 

og Páll hafbi í Aþenuborg (Post. 17, 30 o. nn. vv.): Ab sönnu 

hefir Gub látií) scm hann sæi ekki tíma vanþekkingarinnar, en 

nú lætur hann bjúfea öllum mönnum alstabar, ab þeir taki sinna- 

skipti; því hann helir ákvebife dag, er hann ætlar ab láta dæma 

alla heimsbyggí)ina meb rjettvísi af manni, sem hann hefir þar til 

settan, svo sem hann hefir gjört öllum mönnum bert, er hann 

hefir vakib hann af daufea. En þegar heimurinn heyrbi nefnda upprisu 

framlibinna, gjÖrbu sumir gis ab þvi ab sÖnnu, en sumir sögbu: 

vjer viljum heyra yfeur tala um þeíta aptur. Og þeir heyrÍJU 

þangab til, ab þessi ræba sigrabist á þeira, svo ab menn könnubust 

hvarvetua vib, Gubi Föfeur til dýrbar, aí) Jesús Kristur, hinn 

krossfesti, sem í fyrstu var Gybingum hneixli og Grikkjum heimska, 

væri sannur Drottinn, sá er hefbi gublegan mátt og gublega speki 

(1. Kor. 1, 23. 24). 

Nú þegar sá, sem trúir, ab hinn krossfesti hafi upprisií*, 

íhugar meb sjálfuni sjer þessa trú sína, hvab af henni leibi, og 

hver áhrif hún eigi ab hafa á hugann, þá mun hann skilja, 3-^ 

hugurinn verbur ab lypta sjer upp yfir þetta stundlega líf til hins 

úkomna, og verba fullkomlega sannfærbur um, ab sá, sem vakti 
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af dauba Drottin Jesúm, muni og fyrir hann vekja oss af daufea ^ 

(2. Kor. 4, 14). En me?) því hin kristna trú hefir fyrirheit um 

úkomib líf, þá á hún einnig aí) hafa áhrif á þetta líf; hún á 

þegar í þessu lííi ab kveikja og laga í oss slíkt hugarfar, aí> 

loforbií) um annab líf bobi oss fyrirheit um frib og sælu. Á þab 

minnisí postulinn, er. hann segir: þab mun verba talib oss til 

rjettlætis, er vjer trúum á þann, er vakti af dauba Drottin 

vorn Jesúm Krist, er framseldur var fyrir afbrot vor og vakinn 

af dauba oss til rjettlætingar (Rúinv. 4, 24. 25). Hina fyrri 

greinina, aí) Kristur sje framseldur fyrir afbrot vor, höfum vjer 

réynt 'ab komast í skilning um og leiba inn í hjörtu vor; en hin 

sí&ari grein, aí) Kristur sje vakinn af dauSa oss til rjett- 

^ætingar, þýbir naumast öldungis sama, og hana ber oss einnig 

íhuga grandgæfilega. 

Orbatiltæki heilagrar ritningar eru svo full af mikilli og 

í^áleitri þýbingu, aí) ekki ver&a höfí) skipti á þeim og Öbrum 

orbum; þú menn hafi optlega reynt þab, þá hefir þab jafnan 

komib fyrir ekki; þau hafa.haldizt í ræbum hinna gubhræddu, og 

^unu haldast þar. Svo er um orbib: rjettlætingj þegar 

'^jer nefnum þetta orí) naeb nokkurri umhugsun, þá minnir þab 

oss fyrst á, ab sá sje yfir oss Öllura, er rjettdæmur sje, og ab 

^■Ilur fribur vor og frelsi sje undir því komií), ab hann dæmi oss 

^’jettluta. En þab stendur ekki eins á fyrir oss vib Gub, eins og 

fyrir verkamönnum þeim, er geta gengib fyrir húsbúnda sinn 

og sagt:'Vjer höfum gjört þab, sem oss var bobib; vjer höfum 

uunib þab, er þú hefir heitib oss kaupi fyrir; vjer'höfum borib 

hita og þunga dagsins, gjald oss nú þab, er verk vor hafa til 

unnib 1 Ef því væri svo varib, þá værum vjer rjettlátir sakir 

verka vorra, og .J)á væri því máli ofaukib, ab Kristur hafi afrekab 

Gndurlausn. En meb því syndin er komin i veröldina, og hefir 

*'unnib inn til allra manna — meb því enginn getur fengib þann 

ab hann sje rjettlátur sakir gúbleika síns og dygba sinna, 

enginn hefir slík verk fyrir sig ab bera, er fullkomin sjeu fyrir 

^lsjáandi augum hins heilaga — og meb því enginn megnar 

sjálfuv ab afmá sekt sína og enginn hefir sjálfur neiua fribþæging 
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aí) bjófea fyrir synd sálar siníiar: þá er Kristur framseldur fyrir 

afbrot vor, og Gub hefir — eins og postulinn ab orbi kemst — 

ekki frelsab oss sakir rjettlætisverka þeirra, er vjer höfum gjört, 

heldur af miskun sinni (Tít. 3, 5), og hefir sent Son sinn til 

fribþægingar fyrir syndir vorar (I. Jáh. 4, 10). Og ef vjer 

spyrjum, hvernig þessi fribþæging komi oss ab haldi, þá svarar 

Krists fagnabarbobskapur oss ætíb, aÖ þab sje þegar vjer tileinkum 

oss hana meb^sannri og lifandi tru; því rjettlættir vegna truar- 

innar höfum vjer fri?) yib Gub fyrir Drottin vorn Jesum Krist 

(Römv. 5, 1); og jaíhvel lögraálib, sem gjörir oss bera ab syndum, 

leibir oss til Krists, svo ab vjer fyrir trúna riettlættir verbum 

(Gal. 3, 24). 

þegar því postulinn segir, ab Kristur sje vakinn af dauba 

oss til rjettlætingar, þá kemur þafc fyrst til af því, ab upprisa 

Krists innsiglar trtí vora, me?) því hún veitir oss full- 

komna sannfæringu um, ab fðrn hans hafi verib þegin, og hann 

hafi vald til ab frelsa þá, er á hann trúa. þessi bobskapur: 

„hinn krossfesti er upprisinn“ er harla undarlegur, og vjer megum 

meb engu móti telja slíkt meb náttúrlegum vibburbum — enda 

getum vjer þab ekki. Gu?)Ieg stðrmerki umkringja huga vorn 

öllu megin, þegar er vjer rennum honum til þess hins helga 

lands, er eingetinn Sonur Gubs hefir dvalizt í til ab endurleysa 

mannkynib; þab var gublegt stórmerki, ab hann fæddist, án 

þess a8 flekkast af syndinni, er allir menn fá ab arfi; og þa8 

var gublegt stórmerki, a8 hann var fruragróbi upprisunnar, og 

frumgetningur hinna endurlifnubu. En er þetta ekki sannur vib- 

burbur? Allir hafa heyrt, og heyra sífelldlega, bobskapinn um 

upprisuna: Hvernig hefir hann dreifzt út um veröldina? Hvaban 

fengu vottar Jesú — lítilmútlegir menn, er hvorki voru vitrir 

nje voldugir fyrir augliti veraldarinnar, þeir hinir sömu, er skömmu 

ábur hÖfbu af hugleysi yfirgefib hann og afneita?) honum, og 

falib sig af hræbslu vib fólkib, er pínt haffei Drottin þeirra — 

hvafean fengu þeir hug til, ab ganga frara fyrir þetta hib sama 

fúlk, og æsa þab í múti sjer, og fara í önnur lönd, langt ut 

í heim? hvaban fengu þeir hinn sigursæla stöfeugleik til ab þolu 
t 
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ofs(5knir, hábungar, píslir, fangelsi og íjötra, sjá daubann sífelldlega 

gína í mdt sjer, og veröa loks aít herfangi hans, ef þeir hafa 

otki haft rjett ah mæla — ef stdrraerki ^^upprisunnar hefir ekki 

innsiglaí) tru þeirra meb dbifandi sannfæringu ? E&a er nokkurt 

nierki til efasemdar í tali þeirra? Var sá nokkur einn, er sig 

^rægi í hlje, eba Ijeti af þeim vitnisburbi, ab Kristur, sem Ijezt 

fyrir syndir vorar eptir ritningimum, hafi risib upp á þribja 

degi, og komií) síban fyrir margra augu, meb mörgum og 

skýrura jarteiknum ? En hafi Gub vakib Jesiim af daufea, þá 

hefir hann meb því sett innsigli almættis síns á hvert orb hans 

og hvert verk hans; og þegar hinn eingetni sagbist gefa líf sitt 

lausnargjalds fyrir marga, þá heíir hinn eilífi Fabir sagt .já 

og amen. 
A 

I þessum skilningi köllum vjer því fyrst, ab Kristur sje 

vakinn af dauba til „rjettlætingar^^ oss, en þýbing orbsins er þd 

íraublega ÖII þar í fdlgin. því þdtt rjettlætingin verbi fyrir Gubs 

toiskun, þá ver&ur maburinn samt ekki rjettlættur, nema hann —■ 
fyrir þessa hina sömu Gubs miskun — verbi rjettlátari, og hegbun 

hans rjettari fyrir Gubi og mönnum; og þd gdbverkum vorum 

þab ekki ab þakka, ef Gub metur oss rjettláta, eiga samt gdb 

^ork afe verba samfara ijettíætingunni; og þd ab maburinn rjett- 

lætist fyrir truna, þá er triiin ekki sönn og lifandi, eba rjettara 

segja: hiín er ekki trú, heldur hugsunarlaust og hræsnisfullt 

floipur, nema hún bæti hugarfar og hegbun vora. Hvernig 

Postulinn í þessu tilliti geti sagt, ab Kristur sje vakinn af dauba 

rjettlætingar oss, þab skiljum vjer, þegar vjer íhugum hvaí) 

hlnn sami postuli sagbi, þegar hann stdb frammi fyrir land- 

®fjdranum Felix: „Jeg hefi þá von til Gubs, ab framlibnir muni 

^Pprísa, bæbi rjettlátir og ranglátír, og því kostgæfi jeg ab hafa 

jafnan dflekkaba samvizku bæbi fyrir Gubi og raönnum“ (Post. 

24, 15. 16). 

Sjeu þessi orb vel íhugub, — eru þau, sjálfsagt ein af þeim 

orbum, er hafa allra mest áhrif á hjörtu vor, en þau eru í 

*^'^kvæmu sambandl vib upprisu Drottins; því sá, sem vakti af 

^auba Drottin Jesúm, mun eimiig vekja^oss af dauba fyrir Jesúm 
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(2. Kor. 4, f4), og þab verbur aí) vera, sannfæringin um þetta 

hvetji oss tii ab leggja stund á rjettlæti. 

„Jeg hefi þá von til Guí)s, aíi framlií)mr muni ypprísa, bæí»i 

rjettlátir og ranglátir“. Hver er sá, ab þessi von lifi ekki í brjásti 

hans, Ijást e?)a óljást, stundum meb tilhlökkun og stundum meÖ 

kvíöa? þab er í oss djup og ðafmáanleg mebvitund, su er vísar máli 

voru fyrir Gufes dðm, hvort sem vjer þolum eí)a fremjum rangindi. 

Eins sannarlega og Giií) lifir, hlýtur allt eA fá sinn rjettlátan 

ddm, því Gub getur ekki afneita& sjálfum sjer (2. Tím. 2, 13)- 

þessi ddmur kemur ékki þegar í Ijds, því þab væri oss ekki til 

gd?)s; þab færi ekki vel, ab launin yrí)u samfara gdfeverkunum og 

hegningiii afbrotunum, því þá væri ekkert til raerkis um, hvort 

nokkur vildi gjöra hib gdba sakir annars enn launanna, eba forfcast 

hií) illa sakir annars enn hegningarinnar. En endurgjaldib kemur 

~ margsinnis hjer í heimi, því hib gdöa verfeur launaí) og hinu 

illa refsab, þd optlega komi þab seint fram og á undarlegan 

hátt; en optsinnis kemur endurgjaldib ekki í þessari veröldu. 

þú skalt ekki kvíba, heldur trúa, því ijettindunum verbur ekki 

hallab, og Gub mun gjalda sjerhverjum eptir hans tilverknabi; 

þeim eilíft líf, er meb stöbugleika í gdbum verkum leita vegsemdar 

og heiburs og dbaufeleika; en yfir hina, sem ekki trúa sannleikanuiuj 

heldur hlýbnast ranglætinu, mun koma misþdknun og reibi (Rdmv. 

2, 6 0. nn. vv.). Og sannlega er enginn sá, er af samvizkusemi 

hefir þolab mdtlæti vegna Gubs, og verib sýkn saka fl. Pjet. 2, 

19), ab málefni hans muni ekki koma í Ijds, svo hann öblist 

miskun. Enda eru og engin rangindi til, þau er ekki muni koma 

í Ijds og sæta maklegum refsingum. En hver, sem þessu trúir, 

ab daubir muni upprísa, bæbi rjettlátir og ranglátir — hver, 

sem ekki ab eins skilur þab, heldur og innrætir sjer þab, 

heimfærir til sjálfs sín: mundi sá ekki kostgæfa ab hafa 

dflekkaba samvizku fyrir Gubi og mönnum ? þetta er hiÖ fegursta 

á manninum, og fyrir þab eitt á hann lof skilib; því hvort hann 

hefir þegib mikib eba lítib, hvort sem áform hans heppnast eba 

ekki, hvort sem þau eru raetin rjett eba rangt, er ekki komi^ 

undir honum sjálfum; en ef einhver í stdru og smáu, meblæti og 
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mótlæti, lofi og lasti, kostgæfir aö hafa jafnan óflekkaha samvizku 

fyrir gubi og mönnum, þá lítur hinn rjettláti og miskunsami 

Grufe meÖ velþóknun nibur til hans. Nú meb því upprisa Drottins 

vors minnir oss sífelldlega á reikningsskap þann, sem fyrir höndum 

er, hjálpar hún máttuglega til aíi leysa oss frá alls konar ranglæti, 

og hreinsa oss honum til eignar, svo vjer sjeum kostgæfnir til 
góí)ra verka (Tít 2, 14). 

En gób verk eru þab, sera sprottin eru af góöum rótum, og 

oííki eru framin af tómum vana og fyrir siöa sakir, nje til aí) 

úvinna sjer lof eíia laun veraldarinnar, nje af kvíÖa fyrir ókomnum 

keguingum, heldur af lotningu vi?) þaí), sem rjett er ^og satt, 
og af ást á Guí)i og mönnum. Til hins gó&a, sem mafeurinn 

^ loggi^ stund á, heyrir því einnig og þab einkanlega, trúin 
®jálf, nefnilega ab hún verbi æ 'stööugri og inndælli og ávaxtar- 
samari. Hvaí) eigum vjer a^ gjÖra — sögbu mennirnir forbum 

vi^ Drottin vorn — svo aí) Gu&i líki vib oss ? En hann svarabi 
Og sagbi til þeirra: Gufei líkar viö y&ur, ef þjer trúií) á þann, 

hann sendi (Jóh. 6, 28. 29). Hvernig megum vjer ímynda 
oss, ab verk vor sjeu gó&, ef vjer gjörum þau án trúar og trausts 

®g stöbuglyndis ? Er sá ma&ur góí)ur, sem bifast og efar og 

Isetur hugfallast ? Leitar hann vegsemdar og heiburs og ódaubleika ? 

Trúin er upphaf alls rjettlætis, og enginn getur stundab af kappi 

sem rjett er og gott, nema Iiann þekki Önnur lög, enn lög 

holdlegleikans, og önnur yfirrá?), enn þau, sera hann verbur var 

meb skilningarvitunum, og vænti stabfastlega — jafnvel þótt 

^^nn sjái ekki annab fyrir augum sjer, enn eyöing og dau&a 

hib gdba .muni bera hærra hlut og guíisríki muni koma. En 
Þ^ssi stöí)ugleiki hjartans, þessi óbifanlega sannfæring um þab, 

ekki sjest, er trú (Hebr. 11, 1). því segir ritningin, ab án 

War geti enginn Gubi þóknast, því sá, sem koma vilji til Gubs, 

ab trúa því, ab hann sje til, og afe hann umbuni þeim, er 
kans leita (Hebr. 11, 6). En þessa trú — þessa von á Guí)i, 
þrátt fyrir veröldina og allar efasemdir þær, sem hún kveikir, og 

þrátt fyrir veraldlega armæfeu og eymd — þetta hib stöbuga traust 

^ ^uíilegri miskun, sem finnst jafnvel'í þeirra brjóstum, er finna 
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veikleika siiin og <5fullkomlegleÍka og synd, og veríia a?i telja sig 

meb þeim, er vantar þab ágæti, sem þeir ættu aí) hafa fyrir 

augliti Guí)s: þessa trií, sagha jeg, megnar ekkert ab veita, nema 

Krists fagnabarboí)skapur. Látum þá, er þykjast geta komizt af 

án þessa fagna&arboöskapar, efla sig til gdbverka sinna, eins og 

þeir hafa vit og fóng á. En vjer, sem vi&urkennum, ab Jestís 

Kristur er vegurinn, sannleikinn og lífií), vjer viljum vera honum 

áfastir, svo ab hann sje me& oss; því eins og vi&argreinin getur 

ekki borib ávöxt af sjálfsdá&um, nema hún sje föst á Vínvibinum,' 

eins getum vjer ekki borií) ávöxt, nema vjer sjeum honum áfastir; 

því án hans megnum vjer ekkert (Jóh 15, 4. 5). þegar himininn 

uppi yfir oss er blíbur og heibur, og vjer finnum, ab vjer erum 

sælir í þessari veröldu, þá skulum vjer læra af kristinni trú ab 

ofmetnast ekki, og treysta ekki á fallvölt au&æfi, heldur á lifanda 

Gub, sem veitir oss ríkulega allt gott til nautnar, svo a& vjer 

gjÖrum oss au&uga ab gó&verkum og söfnum oss fjársjó&i til góí)s 

forlags fyrir hiö ókomna, til þess vjer hreppum hit eilífa líf (L 

Tím. 6, 17. 0. nn. vv.). þegar himininn sortnar, e&a vatnsfló&in 

koma og vebrin blása, þá skulum vjer minnast þess, ab þolinmæ&in 

ein fullkomnar verkib (Jak. 1, 4), og því er þab upphaf allra 

góbra verka, ab trúa á eingetinn Son Gu&s, á hann, er for&um 

hasta&i á storma himinsins og öldur sjáfarins, svo ab þá lygndi 

þegar — á hann, sem allt vald er gefib á himni og á jör&u, 

og hefir sagt: láti& ekki hjarta y&art skelfast; trúiÖ á Gu&, og 

trúib á mig! (Jóh. 14, 1). þegar sá kvíbi, er sárri er stundlegum 

kvíba, vaknar í hjartanu, og ætlar ab ey&a krapti sálarinnar, og 

gjöra Pö&urinn á himnum a& hræbilegum dómara — og þegar 

óvinur sálar þinnar telur þjer trú um, a& syndir þínar banni þj®*^ 

samijelag vib Gufc, og a&' þjer sje útskúfab, svo þú sjert glata&ur, 

þá er eitt gó&verk, sem þú átt a& gjöra, til aí) ö&last fri&þæging 

synda þinna: þú átt a?) trúa á eingetinn Son Gu&s, er elska&i 

oss og gaf sjálfan sig í dau&ann fyrir oss, og var píndur fyri^ 

syndir vorar, rjettlátur fyrir rangláta, svo hann fengi leitt oss ti^ 

Gubs (I. Pjet. 3, 18). þegar kvölda tekur og á daginn lí&ur, og 

sá tími fer ab höndum, er endar öll verk þín hjer á jör&u, þá er 
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enn eptir eitt góbverkj sem þu átt aí) gjÖra, þegar þu lykur 

aptur augu þín fyrir dýrí) veraldarinnar og fyrir eymd hennar: 

þd átt ab trua á eingetinn Son Gubs, þann er sagt hefir: Jeg em 

upprisan og lífiÖ; hvnr, sem á mig trúir, skal lifa, þótt hann deyi 

(Jöh. 11, 25).. 

þab er því í nákvæmu sambandi hva?) vib annab, ah Kristur 

6r framseldur fyrir afbrot vor, og ab hann er vakinn af dauha - 

oss til rjettlætingar^ því hann dó fyrir alla, svo ab þeir, sem lifa, 

llfi ekki sjálfum sjer framar, héldur þeim, sem fyrir þá hefir dáib 

upprisib (2. Kor. 5, 15). Og sú er merking or?ia postulans, 

6r hann segist hafa látií) allt fyrir Krists sakir, til a?i öblast þekk- 

'íigu á honum og á krapti upprisu hans (Fil. 3, 10). 

33. 
KÖLLUN GUÐS TIL VOR. 
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þab er höfubatribi kristinnar kenningar, ab Gufe hafi látib 

boSa frií) fyrir Jesúm Krist, þann sem er Drottinn allra (Post. 

iO, 36) og ah af engum öörum sje hjálpræbis aíi vænta, því 

^ebal manna sje sá enginn annar til undir hinininum, ab oss sje 

setlab hölpnum ab .verfea fyrir hans fulltingi (Post. 4, 12). Frelsun 

^öraldarinnar er fölgin í komu Krists í heiminn, og kennsluembætti 

hans og fribþægingardauba., og sigurauhugu upprisu og burtfÖr 

hl Pöbursins, og tignarsæti vi& hægri hönd Föburnum og konungs- 

fign yfii* öllu á himnum og jörbunni og í undirdjupunum. En hvernig 

ver&ur nú einstakur ma&ur afenjútandi þessa hjálpræíiis? Hvernig 

^ertur þaÖ, a?) hver einstakur mafeur fær áunnib Krist og fundih 

hann, og Öblazt þekkingu á honum og krapti upprisu hans, og 

hluttekning í píslum hans (Fil. 3, 8 o. n. v.) ? þetta hefir verib 

hallab vegur sáluhjálparinnar, þafe er sá vegur er leifeir manninn 

Krists, og lætur hann fiinna frelsun og sælu hjá honum. 
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þessum vegi hefir verib ýmislega lýst, eptir því sem ritningin 

kemst ýmislega aö orbi um hann; vjer megum og ekki ætla, ab 

þeir hlutii'j er vjer getum abgreint í þessu efni, til ab mynda, 

apturhvarf, trú, endurfæí)ing, helgun, komi í röí) hver eptir annan, 

svo ah einn þeirra hætti þar sem annar tekur vib; þeir eru meh 

mörgu mdti sameinaÖir; helgunin byijar þegar er maí)urinn snýr 

aptur frá villu sinni, maburinn endurfæöist þegar og fer sA lifa nýju 

og betra lífi, er hann snýr sjer af alhuga til Guí)s, og allt þetta 

verfeur meíi tilstyrk lifandi og sannrar trúar; en þab er ætíb hrö 

fyrsta, ab Gub verbur a& kalla oss, á&ur enn vjer getum heyrt rödd 

hans og fylgt honum eptir. 

Köllun Gu&s til vor mannanna ^ Vjer erum or&nir svo 

vanir vi& þetta or&atiltæki úr heilagri ritningu, a& vjer heyrum 

þa& optsinnis, án þess vjer gefum rjettan gaum a& þý&ingu þess. 

En hve nær sem vjer íhugum þa&, hljotum vjer ab kannast vi&, 

a& þafe er undarlegt or&atiltæki og merkir hinn mikilvægasta hlut. 

KöIIun Gubs til vor mannanna — þa?) er því rödd, sem ávarpar 

oss í veröldinni, og kemur þú ekki úr þessari veröldu, sú rödd, 

er Fa&ir lífsins, Drottinn lífsins og dúmsins, hinn rjettláti og hinn 

miskunsami, ávarpar oss meb. Gu& býr í því Ijösi, er enginn 

fær abkomizt, enginn getur fari& til himna, a& sko&a hann augliú 

til auglitis, og svo sem til a& heyra rödd vara hans; og þ<5 

ver&um vjer hjer á jör&u varir vib köllun, er sannlega kemur fr^ 

honum, og meb henni áminnir h a n n oss og bý&ur oss til sín- 

þessi heimur talar til vor á margan hátt; au&urinn ginnir oss, og 

hei&urinn kallar oss af miklu valdi, og fögnu&ur lífsins ávarpar 

oss meb útal röddum, mennirnir leggja fyrir oss meiningar sínar 

og kröfur, sjerhver þeirra hefir sína rödd, er hann leitar ab ávinna 

abra me& til a?) hlý&nast sínum vilja og veita sjer þjonustu. 

En innan um allt þetta heyrum vjer a&ra rödd, þá er bo&ar oss 

þann vilja, er hefir miklu meira vald, enn yilji mannanna, og 

skeikar ekki eins og þeirra vilji, oss er bobib til slíkrar þjónustu, 

er vjer ekki dirfumst um ab segja, a& hún snerti oss ekki, og 

vjer viljum ekki gangast undir hana; vjer heyrum sannlega köllun 

frá Gu&i sjálfum. 
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Um þessa köllun Gufes talar Jesús í hinni alkunnu og fögru 

eptirlíkiiig um húsbúndann, er fúr á ýmsuin stundum dags, áb 

leigja verkamenn í víngarb sinn (Matth. 20, 1 o. n. v.). Sá 

^agur, sem talab er um í þessari eptirlíking, er dagur lífsins, þab 

61* sá dagur, er þykir vera svo langur um morguninn, er vjer 

Htiim yfir hann; en stund líbur eptir stund, vonarstundir morguns- 

ins og hitastundir hádegisins, og kvöldib kemur, fyrr enn oss 

varir, tekur ab kyrra og íökkva umhverfis oss. Og þá stund, sem 

libin er, fær þú ekki aptiir kallafe; minning hennar varir vií); 

kröfur hennar hrúpa enn úr djúpinu, sem hún er í sokkin, en 

^nginn mannlegur" máttur getur sútt hana þangab sjálfa. Hús- 

búndinn fúr ab safna sjer verkamönnum; hann kom hvab eptir 

^nnab, og jafnan fann hann nokkra, er stúbu ibjulausir; hann kom 

^ hinni síbustu stundu dagsins, og enn fann hann nokkra, sem 

®kki voru farnir til vinnu: „Hví standib þjer hjer allan daginn 

^^julausir? Dagurinn er ab kvöldi kominn og núttin er þegar á 

’iottin, þá er enginn getur unnib; pú þegar verbur reikninginum 

lokib, og þjer erub enn ekki byrjabir á vinnu ybvarri“! Harla 

^ikib verba þessi orb ab fá á hjarta sjerhvers manns, er finnur 

þau eru til sín tölub! því ab afloknum vinnustundunum, kemur 

stund reikningsskaparins, og þab veit hver mabur í samvizku 

slnni; hann getur gleymt því, hann getur þaggab nibur mebvitundina 

þab, en hann veit þab samt í brjústi sjer, ab sjerhver eigi ab 

þau laun, er gjÖrbir hans hafa tilunnib, og eins og rjettlæti á 

vibgangast á jörbunni, svo hljúti og rjettlæti ab vera á himnumj 

þess vegna hljúti og sjerhver ab verba krafinn reikningsskapar 

þab, er hann heíir gjört og úgjört látib. Ab vísu stendur og 

^ábin hjá veldisstúli hins eilífa, og hinn mikli húsbúndi hefir vald 

^ a-b gjöra þab af sínu, er hann vill; en enginn heyrir rödd náb- 

^rinnar, svo hann haíi ekki ábur heyrt rödd rjettlætisins, og þegar 

kallar til samvizku hans*, en hann þekkist þab ekki fyrr enn á 

^l^ni síbustu stund dagsins, þegar vinnunni hefbi átt ab vera lokib, 

Þegar hún minnir hann á daginn, er hann hefir eytt til únýtis, og 

^ nllan hinn umlibna tíma, er hann fær ekki aptur keypt fyrir 

gull sitt og allt blúb sitt, þútt hann vildi láta þab fyrir' hann: 
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þá vörumst ab kveí)a upp þann döm, er sá hinn eini rjettláti 

Ddmari, sein einn saman þekkir alla hiuti, hefir lagt á sjálfs síns 

vald; vörumst ab viija loka dyrum nábarinnar fyrir þeim, er ibnm 

gjörir, og' enginn hefir, ef ti! vill, komib ab leigja árdegis. En 

vÖrumst og ab gjöra líti?) í or?)um vorum og hugrenningum úr 

þeim reikningsskap, er bíbur vor, þegar dagurinn er á enda libinn. 

„Hví standib þjer ibjulausir allan daginn ?“ Hvab þýba þessi 

orb á vörum húsbóndans? þau eru sannlega ekki aÖ eins tölub 

til þeirra, sem ekkert hafa abhafzt, efeur ekkert þab, sem gagn hafi 

í verib; margir eru þeir, er núg hafa starfaí) um dagana, þeir hafa 

bori?) hita og erfibi dagsins á vib hvern annan, þeir hafa ekki 

dottab í ibjuleysi, þeir hafa, ef til^vill, korni?) nafni sínu á allra 

varir, og ritab þab, ef til vill, raeb úmáanlegu letri í árbaekur 

veraldarinnar; en samt sem áfeur hafa þeir orbib at) skelfast vi?) 

þessa rödd, er þeir heyrbu hana á hinni síbustu stundu dagsins, 

því þeir hafa ekki þekkt ákvörbun dagsins, nje ‘hversu mikií) í 

hann sje varií); þeir hafa ekki framkvæmt þab, sem þeim var 

ætlab, ebur þá afe minnsta kosti ekki á þann hátt, sem vera bar; 

þeir hafa, ef til vill, hlýtt öllum röddum, nema rödd hans, er 

þeir áttu afe hlýfea; því þafe eru ekki vifeburfeir hjegúmagirndar nje 

ágirndar, er gjöra stundu reikningsskaparins Ijettbærari. Hins vegar 

hafa og þeir menn verife til, er lítife var talafe um á jörfeunni, þeir 

fóru leifear sinnar í kyrrfe, og múgurinn gætti þeirra ekki, og þekkti 

hvorki vifeleitni þeirra nje hugarfar; en hann, sem metur mikils 

úrólnanlegt skart húgværs og kyrrláts anda (1. Pjet. 3, 4), hann 

sá og þekkti þá; þeir eru gleymdir fyrir löngu á jörfeunni, en, 

Gufe minn! þú hefir ekki afmáfe höfn þeirra af lífsins búk, og eins 

og þeir höffeu áfeur heyrt rödd þína á vinnustundunum, svo hafa 

þeir og heyrt hana á stundu reikningsins, er hún sagöi vife þ^' 

Vel hefir þú gjÖrt, hinn gúfej þjúnn! þú varst trúr í litlu, jeg mun 

setja þig yfir meira, gakk inn í fögnufe herra þíns (Matth. 25, 21)* 

„Hví standife þjer ifejulausir allan daginn?“ Enginn hefir orfei^ 

til afe leigja oss, svörufeu þeir. 0! þegar vjer rcnnum huga vorum 

til alls þess fjölda, er aldrei hefir heyrt í hjarta sínu þá rödd, 

vekur hinar djúpu tilfinningar, og kallar menn til andlegrar atorku, 
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og kemur til leibar öfliigum og ráí)vöndum ásetningi; þegar vjer 

rennum huga vorum til alls þess fjölda, sem alizt heíir upp í van- 

þekkingu, er ekkert heíir haft fyrir augum sjer, nema eptirdæmi 

spillingarinnar, og ekki tekib vih guíísríki, þá er þeir voru börn, 

og síhan sjeh ekkert í kringum sig, er skylt hefir átt vib guí)sríki; 

þá kennum vjer í brjóst um þá, og þökkum Gufei fyrir sjerhvern 

hann miskunar, svo hann um síbir megi heyra köllun Gu&s, og 

. XÍer göfgum náb Gufes, er svo optlega virÖist a?) láta hina síbustu 

veríia hina fyrstu. En meí) þessu getur enginn afsakab sig, sem 

tefir heyrí köllim Gu&s og ekki viljab gefa henni gaum; því þðtt 

þeir sjeu til, er heyra þessa köllun seinna og sjaldnar og 

*^greinilegar, enn sumir abrir, fer þö htísbóndinn seint og snemma 

leigja verkamenn sína, og enginn er sá á mebal voi;„ er meb 

sanni geti sagt, ab hann hafi aldrei heyrt þetta ávarp: Far þtí og 

I-II vinnu, og þá skaltu fá sanngjarnlegt endurgjald. 

OII rábstöfun Gubs meb komu Krists í heiminn er köllun til 

^^nnanna, a!t þeir skuli hverfa aptur frá villu þeirra og komast 

^ rjettan veg. þegar í frá fornöld heíir Gub optlega og meb mörgu 

talaí) til forfebranna fyrir spámenniiia (Hebr. 1, 1); en þetta 

'^oru einstakar raddir hjá einni þjóÖ; mí á tímum hins nýja sáttmála, 

^ljdmar köllun Guí)s kröptuglegar og almennar, og þess vegna 

sagbi Drottinn vor: frá dögura Jóhannesar skírara og allt til þessa 

^^ita menn gufesríkis kappsamlega {Matth. 11, 12). 

þeir menn eru til, sem Gub hefir gefi^ svo mikla og skæra 

ab hiín rjett cins og hljómar landsenda á millum, og þab 

jafnvel ut fyrir takmörk lands þeirra til annarlegra þjófca. þeir 

sjálfir gæddir svo frábærum krapti og koma í Ijós á svo hent- 

tíma, ab allir gefa gaum ab orfeum þeirra. Slíkur mabur 

Jóhannes skírari. Rödd spámannanna var fyrir löngu þögnub í 

^srael, og enginn hafbi komife í Ijós svo öldum skipti, eá er þab 

y^^i um sagt, a?) hann talabi af Drottins hálfu á slíkan hátt, sem 

®P^mennirnir; samt sera á&ur var nú kominn sá tími, er hin fornu 

lyrirheit áttu af) rætast á, og öll þjóhin bjóst vib því. þá hóf 

dóhannes ab kenna á eyhimörku, svo segjandi; Bætib ráh yhvart, 

guhsríki er nálægtl og lý&urinn úr Jerúsalem og öllum nálægum 

* 19 
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hjerubum f<5r út til hans (Matth. 3, 2, 5). Hver var sá um þær 

mundir í þessum landsbyggí)um, er gæti meb sanni sagt: Jeg hefi 

ekki heyrt köllun Gubs, engin rödd er komin til mín, er haii kallab 

mig til apturhvarfs og til himiiaríkis ? 

Samt sem ábur var Jóhannes a^ eins fyrirrennari; rjett á eptir 

honum átti sá aí) koma, seui meiri var enn hann, svo j)útt rödd 

hans væri blíbari, var hún samt þæbi styrkvari og áhrifameiri. 

J>ví rödd Jesú Krists hefir hljömaí) Ölluni röddum hærra, svo aí) 

hvorki víÖáttan nje tímalengdin hafa getaí) sett henni nokkur 

takmörk. Og þútt þær þjö&ir sjeu til, sem ekki hafa heyrt þessa 

rödd, enn sem komib er, þá nær þab ekki til vor; vor á mebal er 

enginn, er meb sanni geti sagt: Jeg bý á svo afskektum stab, aÖ 

fagnabarQyrindi Krists hefir ekki komizt til inín, jeg er svo vesæll 

og fátækur, a& menn hafa ekki hirt um a?) bofea mjer j^ab, jeg er 

svo fáfröbur, ab jeg hefi ekki getab komizt í skilning á, um hva'& 

verib væri ab tala. Fjarri fer því! Krists kyrkja er yfirgripsmikiH 

sköli; hún tekur vib barninu næstum því eins fljótt og heimurinnj 

og hún sleppir ekki manninum fyrr enn inoldir hans hvílast í skauti 

hennar; hún geymir þá uppsprettu ])ekkingarinnar, ab spekingarnir 

og hinir vitru fá aldrei tæmt hana, og hún geymir svo einföld og 

Ijós sannindi, ab jafnvel hinir fáfróbu^tu gcta gripi?) j^au; þaí>an 

hljómar jafnan rödd, sú er þannig ávarpar himi kappsama 

verkamann: þú ert hugsjúkur um marga hluti, en gleymdu ekki 

því, sem eitt saman er nauösynlegt; og þannig ávarpar hinu hrellda: 

huggun er til handa hverju sundurkrönidu hjarta og lækning handa 

hverju sári. Er nokkur sá til, sem kalljifeur er kristinn, ab hann 

geti sagt: Gub hefir ekki kallaí) mig, enginn heíir áminnt mig aí> 

leita Gu&s ríkis og hans rjettlætis? 

Hvernig Gub á sí&an muni kalla þá, er enn þá sitja í svart- 

nætti daubans, og hve nær og hvernig rödd Krists muni á þenna 

hátt hljóma yíir þeim, sem í gröfunum eru, og hvernig Gu^ ^ 

meban kalli þá, er hann heíir ekki hingab til veitt jafnan aÍJgang 

og oss ab uppsprettum lífsins og sannleikans, þar sem hann lei^ir 

verk sín fram fyrir augu þeirra, og lætur samvizkuna tala i 

brjóstum þeirra, og hvernig hann muni dæma þá: þab ætlum vjer 
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ekki a?) hugleií)a ab þessu sinni, heldur einungis þah, sem snertir 

sjerhvern af oss utaf fyrir sig. Getur þií sagt, hve nær Guí) hafi 

kallab þig hih fyrsta sinn? Ilann gjörhi þab jafnskjdtt, sem 

inefcvitund þín vakna&i, á þeim dÖguin; er minnib geymir ekki, 

bdtt áhrif þeirra haldist lengi vií) og stundum alla æfi þína. því 

sneinma sag?)i fahir þinn, ehur mööir, eÖur kennari, ebur vinur 

bínii, þjer frá almáttkum Guí)i, þeim er skapah hefir himin og jörí) 

og hafifc og alla hluti, sem í þeiin eru, og stjöruar öllum hlutum 

^^eí) almætti og alvizku, þeim er hife stærsta ekki þykir undarlegt, 

hib minnsta ekki of lítilljörlegt; og frá hiniim allsvitanda Guhi, 

sjer allt í skarkala dagsins og í kyrr?) næturinnar, og sjer 

fylgsi vni hjartnanna; og frá hinum heilaga og rjettláta Gubi, er 

hefir gjört skilnab milli gö&s og ills, cins og milli dags og nætur, 

mun gjaida sjerhverjum eptir verkum hans; og frá hinum 

hknsama og miskunsama Guöi, er tekur aí) sjer hvern scm ákallar 

hann af hreinu hjarta, og miskunar' syndaranum , sem snýr sjer til 

hans. þaí) voru mannlegar raddir, er þil heyrbir, en eigi aí) síbur 

Is-Iaí^i Guí) til þín fyrir þær, og kallahi þig til sín og ríkis síns. 

eltisí þu og först ab neraa kristileg fræbi; þá heyrbir optlega 

meb mörgu möti þau orb, er heimurinn hefir ab vísu svo opt- 

spottab og fyrirlitib, og leitast vib ab þagga nibur og afmá, 

mennirnir hafa samt alltaf aptur orbib aÖ snua sjer til, af því 

baii eru hib eilífa orb Iffsins, og allar hinar ötölulegu raddir 

heimsins eru ekkert nema hljömandi bjalla, þegar þessara orba 

^issir vib. þá först iit um veröldina; en hvar sem þu först, 

fs-nnstu kýrkjur reistar vib götu þína, ér þu gazt gengib inn í, ef 

vildir, og sniub huga þínum frá jarbneskum hlutum og heyrt 

^m^iinningar og huggunarorí) og fagnabarbobskap Drottins þíns og 

^^Glsara. Og þött þii vildir þab ekki, þá er ekki gubsorb bundib 

^ib kyrkjurnar, heldur brýzt þab lít þaban á margan hátt og raætir 

*^dnnunum á leib siimi. þab hcfir og margsinnis mætt þjer, þá 

bfi girntist þab, og Jiá er þií girntist þab ekki, þab mætti þjer í 

háfaba dagsins, vib vinnu þfna og í freistingum þfnum, og vitjabi 

þín í einveru þinni og í næturþögninni. Sannlega hefir Gub talab 

vor optlega og meb mörgu möti, hann hefir talab til vor meb 

I 
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orbi sínu og meí) sjerhverri kristilegri áminningu, er vjer höfum 

heyrt seint eÖur snemma; en hann talar og til vor í hjörtum vorum, 

meí) heilagri rödd samvizkunnar, og sjerhverri gdbri tilfinning, sem 

hreiíir sjer í oss; hann hefir kallaÖ oss meb sjerhverju gd?)u orbi 

og töluí)u í tíma, er hann hefir lagt vinum vorura í raunii, og 

sömuleií)is meb hallraælingum óvina vorra og ofsóknura, er hafa 

þrýst oss til ab hafa gætur á sjálfura oss og lifnabi vorum og 

hugarfari; hann hefir einnig talaí) til vor meí) hlutskipti því, er 

hann hefir sent oss, hvort sem þab voru velgjörfeir ebur refsingar. 

Ó! hversu optlega hefir Gub kallab oss á hinum góíiu dögunuin, 

þegar fyrirtækjum vorum varí) farsællega framgengt, og blessun 

og fribur vitjubu husa vorra, og þegar vjer á ýmsan hátt vorum 

kröptuglega áminntir um, ab þakka honum öll gæbi lífsins, sem 

lýkur upp sinni Örlátu hendi og sefeur allar lifandi skepnur meb 

blessun sinni; og ab þeim, sem vegnar vel í lífinu, beri afe gjöra 

sig verban gæfu sinnar. Hversu optlega hefir Gub kallab oss meí» 

mótlætingum og þjáningum, er hann á þenna hátt hneigbi sálir 

vorar til alvörugefni, og kenndi oss ab trua ekki of vel heirainuin 

nje sjálfum oss, er hann svo sem þrýsti oss til, ab lypta augum 

vorum frá jÖrbunni til himins; hversu optlega hefir hann fælt oss 

upp af svefni þeim, er á oss var siginn, því saít er þab sem 

skáldib segir, aí) hib flárába vald, er situr um ab toríýna oss, ^ 

vanda til aí) svæfa manninn meb sætum söngvura, þar sem engii^ 

frelsunarinnar ber opt ab dyrum hart og hræbilega. Víst er um 

þab, enginn er sá á meíial vor, er ekki verbi ab kannast vit, 

Gub haíi kallab hann optlega og meí) mörgu móti. 

En til hvers hefir Gub þá kallab o‘ss? vjer getum sagt þ^^ 

meí) fám orbum: Hann hefir kallab oss frá heiminum til sín. 

Mennirnir líta á sjálfa sig og hlutina umhveriis sig á tvöfaldan hátt, 

og er sá skobun hver annari öldungis gagnstæfeileg. |>ví sumi*' 

menn leita alls síns hlutskiptis í þessum heimi, og kalla gæí)i haiis 

hinn eina ávinning sinn og veraldlegan missi hií) eina tjón sitt. 

þetta veraldlega hugarfar sýnir sig aptur á ýmsan hátt. f>ab sýnit 

sig í óstjórnlegum löstum, þegar maburinn ab eins fýkist eptir 

hverri stundarnautn, þegar hann lætur girndirnar rába, án þess aí) 
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gá neitt aí) ókomnum tíma, og án þess afe finna til sáma e&ur 

^lyg&unar, og fer fram þá götu, sem heimurinn sjálfur segir ah 

leibi til glötunar. Heimurinn gelur ekki heldur veitt slíkum manni 

neina hjálp, en miskunsamur kærleiki Guls fyrirbýr honum frelsi 

enn af nýju, köllun Guhs hljómar enn á bakka glötunarinnar, og 

^ þeim, sem þá loksins heyra og snila aptur og komast á rjettan 

^Ggj rætast opt þau orb, ab hinir sííiustu skuli ver^a hinir fyrstu. 

En hib veraldlega hugarfar sýnir sig einnig optlega í kyrrlátu lífi, 

þegar maSurinn er hdfsamur og ibinn, og leitast vib a?) safna sjer 

og afla sjer metorba, og komast hjá alls konar sárindum og 

^iga eins gott og hann getur meb nokkru móti hjer á jörbu. J)etta 

líferni er kallaí) lýtalaust, þab þykir vera bísna ólíkt hinu, en 

J'aunar er þab samrar nátturu; því slíkur mabur leitar einnig 

^íutskiptis síns á þessari jörbu, og þar er hann fastur á fátum, 

skammvinnir hlutir ginna hann, og þött hann láti huggast yfir missi 

beirra, þá er þab ekki í von um betra líf, heldur af nokkurs 

*^onar örvæntingu, þar sem hann þaggar nibur sjerhverja mannlega 

^fifinning, er hann heldur muni hagga röaemi hans, og lætur sjer 

*ynda þab, sem hann ekki fær umflúib. En hversu reglulegir og 

heiburlegir, sem vegir slíkra raanna þykjast vera í heimsins augum, 

bá fer þú svo, ab endir þeirra, sem er daubinn, slökkur ab lokunura 

verulega og rjetta líf þeirra. Ábur enn þetta líf er meb öllu 

®^okknab, ábur enn eyrab, sem heyrt getur hina himnesku rödd, 

meb öllu dofnaí), hljúmar köllun Gubs til þeirra, er sœkjast eptir 

jarSneskum munura; hún segir: „Hvafea gagn er manninum þafe, 

þútt hann eignabist allan heirainn, ef hann glatar sálu sinni 

(IUatth. 16, 26)? Leitih því fyrst Gnbs ríkis og hans rjettlætis 

(Watth. 6j 33)1“ Hver, sem heyrir þessa köllun og gefur gaum 

henni, fer ab líta .ö&ru vísi á hlutina, skoöunarmáti Iians verfeur 

Sagnstæhur því, sem fyrr var sagt, og postuliiin lýsir honum rjett, 

hann segir: úbal vort er á himnum (Fil. 3, 20). þá er sú 

mebvitund vöknub, a^ Gub sje ekki fjarlægur neinum af oss, heldur 

^^fum og hrærurast og sjeum vjer í honum fPost. 17, 27. 28), ab 

honuni og fyrir hann og handa honum sjeu allir hlutir (Rúmv. 

* *) 33); þá finnum vjer til þess, ab vjer erum þegnar mikils ríkis 
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og eilífs, þar sem Öll g(5b vi^leitni sameinast, eins og allar ár 

safnast í sjöinn, þar sem allt gott sameinast undir einii höfí)i í 

einum líkama, sem'tcngdur er saman meíi Iftum og böndum og 

þröast guMegum þroska (Köl. 2, 19). þar sem slíkt gubhrætt og 

himneskt hugarfar kviknar, bætir þaí) og lcibrjettir á margan hátt 

hib ytra líferni, en um fram allt breytir þab hinum innra inaniii; 

hlutirnir í kringum þig eru enn hinir sömu, eu þií sjerí) annan 

bjarma yfir þeim; allt er orfeib helgaí), athafnir þínar og glebi og 

hryggb, og baráttunni í heiininum og í brjdsti sjálfs þín er linnt, 

og straumur tímans, sem beljar umhveríis þig, tekur ekkert frá 

þjer, heldur færir hanu þjer gjaíir og ílytur þig sjálfan nær og nær 

höfninni, ab hinum sælu ströndum fullkomleikans. Enginn á mebal 

vor býr þegar öhultur í tjaldbúbum fribarins; en hver, sem nokkru 

sinni hefir komib í þær, liver sem nokkru sinni hefir smakkaí) Ifina 

himnesku gjöf og fundib á sjcr krapt hins ökorana heims, hann 

heyrir ab nýju á hverjum degi köllun Gubs; og hvernig sem alU 

geysar umhyerfis hann og í houum sjálfum, heyrir hann saml 

glögglega í öllum stormum lífsins, þá rödd, er segir - seint og 

snernma: Vinur minn, halíu þjer vib Guí) og njúttu svo fribar 

(Joh. 22, 21)1 

34. 
, RJETTILEG IIEYRN GUÐS ORÐA. 

Frelsari heimsins lieíir komib í heiminii, hann hefir fullkoninab 

eyrindi sitt, liann heíir boriÖ synd alirar veraldarhmar og lokib npp 

himnaríki, og þess vegna - þess vegna erum allir vjer frelsabii’ 

og munuin ekki glatast, mimum eignast eilíft líf? Jeg get þú ekki 

ætlab, þegar vjer tölum í alvöni, ab nokkiir mabur. hlaupi svona 

yfir allar miÖgreiiiirnar í sönnun sinni, því svo raikib kann þo hvei 
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Rta^ui* í kristilegum fræ^um, ab hann þekki þessi orh: apturhvarf 

og trií, og ávöxt tniariiinar í guÖrækilegu líferni, og viti aí) án 

þessara iiluta geti engiun orí)i& hluttakandi í frelsun Krists. E&ur 

er Kristiir í heimiim kominn einungis til aí) utrýma hegningu 

syndarinnar, en ekki syndinni sjálfri? einungis til a& frelsa þig frá 

Ihnum hryggilegu aílei&ingum heimsku þinnar og afbrota, en ekki 

hl a& frelsa þig frá heimskunni og afbrotunum'sjálfum? Gu&sríki 

6r þd a& eins handa þeim, er vflja ])ekkjast þah, því muuu og geta 

l^jáfar og ræningjar, munu og geta glápar og skræfur, og maura- 

pákar, og Öfimdarseggir, og gu&Iastarar, og hræsnarar, mun og 

ííetur iiií) veraldlega hugarfar ö&lazt himnaríki? 

En cf vjcr gefum gætur a& líferni manna í heiminum, lítur 

þab þá ekki lít,' eins og allílestir haldi, þa& sje hiægra a& ávinna 

SR&sríki, enii hveni amian hagna?) í veröldinni? Vjer viljum nu 

tala iim þá, scni hafa gjörsamlega afrækt hina himnesku 

Ííöliiin, og afneita Gu&i og ríki haus og rjettlæti, e&ur hir&a ekkert 

þa&. En þegar þeir, sem kalla sig krislua og vilja me& engu 

*r*eti afneita kristinni tní, þegar þcir lifa samt án Gu&s í lieiminum, 

begar vjer sjáuin þess cngan vott, a& ]>eir leiti Gu&s rjettlætis, þar 

þelr a& eins sækjast eptír jar&ncskum munum: þá verfea slíkir 

**^enn a& ætla Kristur taki vih syndurum, þótt þeir láti ekki af 

®yi)dMm síniim, og synda fyrirgefning sjc til án apturhvarfs, e&ur a& 

^’'nu og sáluhjálpleg trú sje til, án ávaxta trúaiinuar. Og þú hafa 

Nir heyrt gu&s.or&, en Guh komi til! hvernig hafa þeir heyrí þa& ? 

Geíi& því gaum a&, hversu þjer hlý&i& kenningu minni (Lúk. 

18)! sag&i Drottinn vor, og ö&rii sinni sag&i hann: þeim, sem 

^*cyriv or& mín og breytir eptirþeim, vil jeg líkja vih 

^^rsjálan mann, er lieíir reist hús sitt á bjargi (Matth. 7, 24); og 

er hann sag&i: sælir erii þeir, sem heyra gu&sorí), 

haim þessu vi&: og var&veita þaS '(Lúk. (I, 28)! 

Kristin trú getur engu til lei&ar komÍ&, uema meun ])ekki 

liuiia og þess vegiia er þa& hi& fyrsta af öilu, sem þarf til þess 

SR&sor& geti hov'vb ávöxt, a& meuiiirnir haíi heyrt þab. Postulinn 

®cgir; hveniig eiga þeir a& ákalla þann, sem þcir hafa aldrei 

truaí) á? eii hveruig ciga ])eir aí) trúa á þanii, sem þeir hafa aldrei 
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heyrt neitt um? en hvernig eiga þeir aí) heyra, án þess nokkur 

prjediki; og því næst segir hann: þannig keinur truin afheyrninni, 

en guhsor?) lætur menn heyra (Rámv. 10, 14. 17). — Ab vísu er ^ 

til í mannlegu hjarta me?)vitund um Giife, þar er og mebvitund uin 

lögmál GuÖs og um afbrot mannanna og mannlega eymd; þar er 

og til mefcvitund um afe maburinn geti ekki hjálpa?) sjer sjálfur, 

heldur verfei hjálpræbife af) koma af himnum ofan; en öll þessi 

mehvitund er svo áskýr, a?) hiín vaknar ekki nje þrdast, án raddar, 

er komi utan ab. Enginn þekkir hinn eina sanna lifanda Gufe, 

utan hann hafi heyrt Gub nefndan, og því síbur þekkir nokkur 

mabur hjálpræbi þaí), sem Gub hefir fyrirbiiib hverjum manni, utan 

hann hafi heyrt fagnabarboöskap Krists. „Nu vil jeg spyrja -7- 

segir postulinn enn fremur — hafa þeir ekki heyrt? Jii, sannlega! 

röddin er farin lít yfir alla jörbina, og orbib er komií) til endimarka 

heimsbygg^iarinnar (Róm. 10, 18).“ Og vjer getum einnig spurt: 

hafa þeir ekki heyrt? er nokkur sá á mebal vor, er ekki hafi 

heyrt ? Fjarri fer því! Gu&sorb er ekki fágætt vor á mebal, þab 

er ckki lokab inni, og ekki er því tálraab á annan bátt, þab grei?)ii* 

sjer götu a& höllum og hreysum, þafe ávarpar barnib, undir eins 

og þab fær nokkurt vit, og upp frá þeim tíma verbur þa*?) fyrir 

manninum æ af nýju, enda þótt hann sje hirbulaus og Ijettufeugur. 

En þab sýnir sig og á hverjum stab, ab gubsorb beitir engu 

töfravaldi, þab neybir engan mann, og birtir ekki mátt sinn á 

raótþróanlegu hugarfari; hver sem á afe geta öblazt hlutdeild í 

gubsríki, ve’rbur ab leita Gubs af frjálsum vilja. því eins og 

maburinn megnar alls ekkert, án þess köllun Gubs sje ábur buin 

ab ávarpa hann, og gubleg abstob styÖji hann, svo er og nokkub 

hins vegar, sem Gub heíir lagt á mannsins vald; þíí getur virt 

gubsorb, en þu getur og vanvirt þab, þu getur leitazt vib ab festa 

þab 1 huga þínum, en þii getur og leitazt vib ab reka þa?) jafn- 

ó?)um lít þaban meb annarlegum hugsunum. þess vegna var þa^ 

og, a?) þegar Drottinn vor leií yfir mannQöldann, er haf?)i sjálfkrafa 

safnazt a?) honum til a?) heyra orb hans, og hann hóf a?) skýra 

frá ávöxtum or?)sins i eptirlíkingunni um sá?)manninn, er fór iit ab 

sá (Matth. 13, 3 0. n, v.), þá gat hann fyrst um þa?) sæ?)i, 
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fjell nifeur vií) veginn, og etií) varb af fuglum himins. Og færi þab 

svo meb hin máttugu og inndælu orb Drottins vors og Meistara, 

hvernig getum vjer þá furbab oss, þá margir af þeim-, sem heyra 

gufesorb af vorum vörum, hafi þess engin not, og þaí) gjöri alls 

engin áhrif á þá? p6 telur og Drottinn vor þessa menn meb 

þeim, sem orbib heyra, en þaí) eru og þeir, er hann kvebur svo 

ub orbi um, aí) þótt þeir heyri, heyri þeir ekki nje heldur skilji. 

því sálin hefir heyrn, og hun verbur ab heyra gubsorö, áí)ur 

enn þafe geti komií) nokkru til leifear, svo vitih skilji þýí)ingu þess, 

og hjartab finni til máttar þess. þess vegna leitumst vjer vií) ah 

leiba gui&sorfe til hins innra manns, sem hulinn er, og sannlega 

verfeur þaíi ekki æfinlega til önýtis. Nei, Fatir vor á himnum! 

hversu veikir sem vjer erum, hversu optlega sem orb þitt kölnar 

og deyr vÖrum vorum, þá synjar þii samt ekki þeim, er bibja 

Þ’g) svo gjörsamlega Anda þíns, aí) rödd vor sje ekki opt og einatt 

Öflug og hvell og lifandi, þá er vjer bofeum orí) þitt. Og þá eru 

t^g þeir til, sem taka viíi því meí) fÖgnuí)i, er þeir heyra þaí). 

þeir taka vib því meÖ rögnubi þá ver&ur |)a& og a^ hafa komizt 

a?) eyrum sálna þeirra, og gjört áhrif á hinn betri hluta mannsins, 

því sá fögnuSur, sem gu?)sorb glæ?)ir, er ekki holdlegur; sá fögnuöur, 

sem vjer þá ver&um varir, er hægur og blí&ur, og þa& lítur svo 

sem tárin, er þá renna, beri þess vitni, ab hjartaS sje viknaí), 

þeir strengir snortnir, sem taka a& etns undir hinar himnesku 

faddirnar, Og ættum vjer ekki a& fagna sjálfir, er vjer sjáum 

®líkan fögnub? þarna, segjum vjer‘þá, grær sáí)i&, þarna hefir 

,or&ife fundií) gö&an akur, er þab getur vaxib á og borib ávöxt. — 

j Drottinn vor og Meistari! þu ert ah búa þjöna þína undir 

^*'yggilega reynslu, er þú segir þeim, ab undir hinu mjúka yfir- 

bor&i leynist optlega hin har&a hella, og þeir sjeu til, er taki vi& 

me& fögnu&i, en láti þa& ekki festa rætur í hjarta sínu, og 

^*'úi um stundar sakir, en falli frá á tíma freistingarinnar; og þessi 

tími freistingarinnar er optlega svo nálægur þeirri stund, þá er 

þeir sög&ust trúa, a& þar er ekki á milli nema augabragb. Y&ur 

^saka jeg ekki, er jeg gat aldrei búizt vib neinu af, er Ijetub mig 

^*úrei efast um, ab gu&sorb hefbi engin áhrif á ybur gjört, þar 
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setn jeg vissi dvinur Gufes og ybar var vibstaddur, og tfndi hvert 

sáfckorn jafndtt og jeg sá?)i því. En þjer, sem dmdtinælanlega 

heyrfeub ine?) eyrum yÖrum, og skildub gubsorí) og fundub til þess 

í hjörtum ybrum, og fundub ab kraptar æbra heims hreifbu sjer í 

brjdstum ybrum; þjer, sem sýnduzt ekki geta komib orbum aÖ 

mætti lífs þess, er vaknab var í ybur: jeg heíi sjeb ybur á stundum 

gubrækninnar og frá ybur numda af andlegum fögnubi, og svo hefi 

jeg aptur sjeb ybur á stundum freistinganna, — og hvab sá jeg 

þá? þab voru breiskir meim, er hrasa, en hryggjast jafnframt 

vegna synda sinna, og kannast vib hvab rjett sje og þrá styrkleika 

til ab geta breytt samkvæmt þekkingu sinni — nei! þab var opt 

og mörgum sinnum eins og þessir menn hefbu aldrei heyrt nokkiirt 

gubsorb, og aldrei heyrt talab um gublegt rjettlæti, og aldrei hefbi 

nokkur neisti gubsdtta og ástar á Gubi vaknab í hjörtum þeirra, 

eins og þeir þekktu ekkert lögmál, hvorki á himni nje jÖrbu, sem 

mönnunum bæri ab hlýba. Og fyrir því skal jeg safna ybur saman, 

ylirdrepstár; og á ddmsdegi skal jeg bera ybur fram fyrir veldisstdl 

hins eilífa Gubs, ekki samt til þess, ab þjer skulib vitna í gegu 

hinum seku -- Gub leibi þá til ibrunar og apturhvarfs! -- heldur 

til þess þjer getib borib mjer vitni, aíi jeg haíi ekki hætt, fyrr enn 

jeg ~var biiinn aÖ koma gu&sorbi inn í þau hjörtu, sem gátu skili^ 

þab og fundib til þess. Og þá skal jeg einnig safna saman brenn- 

heítum harmatárum augna rninna, er svq optlega hafa sært lijarta 

mitt, og þá skal jeg dirfast ab segja: Ðrottinn minn! jeg hefi 

einnig borib minn kross í veröldinni, jeg hefi einnig ab nokkru 

leyti bergt á þeim kaleik, er þii tæmdir, þegar þíí barst synd allrar 

veraldar. — 

þegar Drottinn vor leit yfir manníjöldann, er hafbi safnazt ab 

honura, sá hann marga, er svo var háítab, ab hib gdba sæbiÖ dx 

upp mebal þyrna í brjdstum þeirra, Og vjer sjáum þab einnigj 

d ! vjer getum ekki annab enn sjeb þab, hversu inikiÖ illgresi leiíar 

alstabar vib ab kefja nibur hiÖ gdba sæÖib. En meban vjer getum, 

vonum vjer hins bezta og optlega rætist von vor, því þeir eru 

þd til, sem leita GuÖs af alvöru og heilura hug, er GuÖ abstouar, 

svo þeir geti sigrazt á hinum illu girndiim, er þeir hafa sjálíu' 
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öttazt eins og vjer. En þeir eru og,til, sem ekki ótíast og ekki 

vaka og biíijaj og þyrnarnir vaxa upp í þeim og keQa nibur oríii&, 

svo þab verbur ávaxtarlaiist. Vjer tölum ekki á þessum staí) um 

þá, er hverfa frá Gu&i opinberlega, og kasta sjer í fabm stdrglæpa 

og svívir&ingar, heldur um þá sem svo er vari&, a& girndir og 

áhyggjur þessa heims, a& ágirnd og drambsemi og hjegömagirnd 

og sællífi spreítur upp yfir truna og vonina og kærleikann, og 

kæíir ni&ur smátt og smátt hverja gá&a tilfinning, er snemma hafbi 

vaknab í brjöstum þeirra, svo þeir heyra ekki framar kÖllun Gu&s, 

e&ur þá a& minnsta kosti láta sem hún snerti ekki sjálfa þá, svo 

þeir vesna me& aldrinum, og missa fjÖr og afl æskumannsins og 

fá ab eins ökosti ellinnar, en ekki vizku hennar. 

En hvers vegna er oss skýrt frá því, a& þyrnarnir kefji svo 

optlega hi& gö&a sæ&i& á þenna hátt? Mimdi þa& vera einungis 

þess, a& vjer skulum læra einu atri&i meir af mannþekkingunni 

sem kölluí) er, og fá a& vita hvernig þa& sje vant ab fara í ver- 

Öldinni, og vib hverju vjer megum búast af mönnunum? þab er 

sannlega ekki einungis til þess, heldur enn þessi or?): því sjer þú 

flisina í auga brö&ur þíns, en gætir ekki ab þjálkanum í auga þín 

®jálfs (Matth. 7, 3) eru til vor tölub einungis tii þess, vjer skulum 

taka eptir því, a& abrir menn sjeu vanir ab vera har&ir í dömum 

sínum um a&ra, en hlífa sjálfum sjer. þeir menn eru ab sönnu 

19, er meb fullum rökum mega heita spakir á veraldlegan hátt, 

því þegar þeir lýsa spillingu mannlegs hjarta, gjöra þeir þab ein- 

til ab sýna, hvernig þa& hafi verií) og hvernig þa& sje og 

övernig þeir búist vib þab muni ætíb verfea, og hverju vjer megum 

^tíb búast vife af sjálfum oss og ö&rum. En þegar Drottinn vor 

Meistari dregur skýluna af hjartans hryggilegum leyndardömum, 

^jörir hann þa& af því hann ætlar ab krefjast betrunar, og vill ab 

sjerhver á mebal vor byrji á því a& betra sjálfan sig. Vilji a&rir 

^kki heyra orb hans, þá átt þú samt ab heyra þau, og vilji abrir 

^ííki breyta eptir þeim, þá átt þú samt ab breyta eptir or&um 

k»rottins þíns; og ef þú hælir þjer af hyggindum og viti, svo þú 

getir tekib eptir gjörbum mannanna, og gefií) þeim nöfn og metib 

þær, og sagt hvers þær sjeu verbar, og getir grannskobab mannleg 
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hjörtu, og þekkt hinar huldu hvatir þeirra, og sjeí) þyrnana, sem 

spretta upp og kefja hib g(5í)a; 6! haftu þá vit þitt fyrst og fremst 

til ab skilja sjálfan þig, og þekkja hjarta sjálfs þín, því þyrnarnir 

spretta einnig í því; og ætlir þu aí) lagfæra ávirbingar, þá byrjafeu 

á því, eins og sanngjarnt er og hæfilegt, ab lagfæra sjálfan þig, 

þab eru sannindi, ab hjer á sá málsháttur vib, er þtí ber svo opt- 

lega á vÖrum þjer, ab hver er sjálfum sjer næstur. 

Hversu ðmissandi er alvarleg og hreinskilin sjálfsprtífun! Sjer- 

hver mabur verbur þo ab játa, ab þab stendur ekki á sama, hví- 

líkir vjer-erum, hvort sem þab er heldur í orbum og gjörbum, í 

sambtífe vorri vií) abra menn, e&ur í hugskoti voru, í hinni djtípu 

uppsprettu, sem Öll vor ytri hegbun er frarakomin af. þab er til, 

sem rjett er og gott, og þab á mafcurinn afe gjöra, slíkur á hann 

ab vera; þafe er og til, sem rangt er og illt, og maburinn á ab 

forbast hib ranga, og hinu illa á hann ab rýma burt tír hjarta 

sínu. En þtí sem kannast vib, ab takmark sje til, sem maburinn 

eigi ab komast ab, og vegur er hann eigi ab þræba: heldurbu þá 

í raun og veru, ab straumur lífsins flytji þig sjálfkrafa ab þessu 

takmarki, ef þtí ab eins lætur berast fyrir honura, og ab sjerhver 

leib sem fotur þinn þræbir, rjett eins og verba vill, muni koma á 

hinn rjetta veg, ef þtí ab eins heldur beint á fram ? Ebur heldur 

þtí í raun og veru afe tilfinning hjarta þíns sje svo hrein, ab þtí 

sjáir undir eins ab allt hib illa sje illt, og sjerhver skeikun af 

rjettum vegi sje villa ? ebur heldur þtí ab sjerhver löngun hjarta 

þíns sje fýsn til hins gtíba, og ab sjerhver fýsn í þjer, sem er gtíb 

í raun og veru, sje svo vakandi, ab htín hvetji þig jafnan og aptri 

þjer þegar þess þarf, svo þtí þurfir ekki nema láta hjartab rába, 

til ab geta orbib vitur og gtíbur, og náb ákvörbun sálar þinnar. 

Hver hefir litib yfir heiminn og skobab hann alvarlega, án þ^^ 

hann hafi sjeÖ, hvernig straumar spillingarinnar velta fram nieb 

háum og Öflugum öldum, stundum hægt og stundum hart, og 

hvernig þeir fltía optlega tít í skyndingu og þegar minnst varir, 

og hrífa raeb sjer ugglausa menn tít í þungstreymi framrásar sinnar. 

Hver hefir sjeb hinar mörgu leibir, sem mennirnir fara í veröld- 

inni, án þess hann hafi orbib ab viburkenna, ab eins og sá vegur 
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er til, sem leií)ir til lífsins, svo er og til sá vegur, sem leifeir til 

glötunarinnar, og ab hann er breibur og hægur yfirferfear, og þeir 

eru margir, sem finna hann (Matth. 7, 13)? Hver hefir látib ept- 

ir hjarta sjálfs sín, og gjört hvaíi hann vildi, og látib þab ógjÖrt, 

er hann fýsti ekki ab gjöra, án þess hann hafi optlega sífean orbib 

aÖ viburkenna, ab hann hafi framib hií) illa og látib hi& góba 

ágjört, og ekkert hafi verií) í honum, þab er nógsamlega áminnti 

hann og hvetti? Allir gábir andar hafa þá þagab, eí)ur rjettara afe 

segja: þeir hafa aí) sönnu tala^, en gjört þáb meí) undarlegum 

andaröddum, en maburinn var heptur af jarbneskum munabi og 

heyrbi ekki raddir þeirra. Hver hefir nokkru sinni pröfab sjálfan 

sig, þá ekki væri nema einu sinni, rjett af forvitni, til ab vita 

hVab í sjer byggi, án þess hann hafi komizt a?) raun um, hversu 

margar illar girndir bui í honum, og ab þær komi ekki fram einar 

sjer, svo vjer getum sagt: þárna er hib góba, og þarna er hib illa, 

heldur læsi hib illa í oss sig innan um hib góba, á undarlegan og 

bryggilegan og hættulegan hátt? þess vegna er þab svo árífeandi, 

vjer prófum sjálfa oss kostgæfilega, svo þegar vjer heyrum 

gubsorb, og heyrum hinar Öfiugu áminningar og vifevaranir, er 

bi’ýsta samvizkunni til ab kannast vib vald þeirra, þá sjeum vjer 

^kki hugsunarlausir tilheyrendur, nje sjeum, eins og postulinn ab 

®i'í)i kemst, líkir þeim manni, sem gáir ab andlitsskapnabi sínum 

í spegli og gengur á burt og gleymir hvílíkur hann var (Jak. 

h 23). 

En eigi þessi sjálísprófun ab koma ab haldi, hlýtur hun aí) 

'^cra hreinskilin. Orbib hreinskilni þýfeir harla mikilvægan og ómiss- 

^udi hlut í sambub manna; mannlegt fjelag mundi steypast, ef 

hana vanta&i gjörsamlega. Hverja kosti sem menn hafa aí) ohm 

þá er samt allur orbstír þeirra ílekkabur, ef þeir eru óhrein- 

si^ihiir, ef þeir vilja svíkja og pretta, ef þeir draga oss á tálar og 

öbru vísi, enn þeir látast vera, og vita annab, enn þeir vilja 

^jer skulum ímynda oss þeiv viti. En maburinn getur ekki s& 

6ins svikib abra, hann svíkur einnig optlega sjálfan sig, ímyndar 

aí) hann sje langt um Öbru vísi, enn hann er í raun og veru, 

ug finnur til annars, enn hann vill vera þekktur ab, ekki a?) eins 
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fyrir öferunij heldur og fyrir sjálfum sjer. þegar þab er sagt um 

einhvern mann, a?) hann gæti ekki bjálkans í auga sín sjálfs, hvab 

getur þab heitib, nema öhreinskilni vib sjálfan sig? Hann yrbi þá 

ab geta orbib var vib hann, ef hann ab eins vildi líta á sig meb 

sömu augum, og hann skobar abra meb, og vildi hafa hin sömu 

orb um sjálfan sig, og hann heíir um abra. 

En þar sem þessi öhreinskilni er svo atmenn og örbug ab 

sigrast á, þar sem þab á heima hjá svo mörgum, er postulinn 

segir, a?) orbib, er þeir heyrbu, kom þeim til engra nota, vegna 

þess þab fyrir hitti enga triíhjáþeim, er þab heyrbu (Hebr. 4, 2), 

þar sem köilun Gubs og orb hans verba svo optlega ávaxtarlaus 

hjá þeim, er þau heyra og þeim er ekki heyra þau — eigum vjer 

þá ab sleppa þeim? eigum vjer þá aÖ hætta ab kalla, ab 

tala, ab áminna, ab abvara ? Satt er þab, á hryggbarstundum 

vorum getum vjer freistast til ab haida starf vort sje sálardrep 

og önýt mæba. En þú, sem hefir svölun handa öllum þeim, er 

vinna og þjást, þú, sem ert huggun allvar veraldar! þú hefir og 

huggun handa þjúnum þínum, í mæbu þeirra og andstreymi. þegar 

bondinn hryggist af því hann sjer afe sæbife, er hann sáfei, kemur 

ekki upp, ebur ab þab, sem upp er komií), visnar aptur, ebur ab 

illgresib vex upp á mefeal þess og kæfir þab nibur: Drottinn minn! 

ættu þá ekki þjúnar þínir ab hryggjast, er orbib af vÖrum þeirra 

hittir fyrir steinhjörtu, sem ekkert bítur á, efeur hjörtu, sem eru 

lin eins og vax, er láta undan öllu , svo hvert áhrifib eybir Ö^ru 

ebur hræsnisfull hjörtu, er lofa Öllu, en enda ekkert, og hafa aldrei 

*ætlab sjer ab enda neitt, ebur þegar girndir og áhyggjur þessa 

heims spretta upp i hjartanu og kæfa nibur hib gúba sæbií)? En 

þab hefir farib eins fyrir þjer, þá er þú gekkst á mebal mannanna, 

og þú var sjerhvert af orbum þínum líf og andi! og lærisveinninn 

er ekki fremri meistara sínura. En þab sæbi var og til; er fjell í 

gúfea jörb — 0 1 fyrst vjer viljum ab abrir skuli trúa orbi þínu, 

því skyldum vjer þá ekki trua því sjálíir? — þaí) sæbi er og enn 

til, sem fellur í gúba jörb, og sprettur og ber ávöxt — mikinn 

ebur lítinn, en þú má þab heita ávöxtur. þeim sem vinnur, ber 

ab vinna í voninni, og þeim sem sáir, ber ab sá í voninni, sjá! 
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bdndinn væntir dýrmæts ávaxtar jarbarinnar, en þreyir þd, þangaí) 

til hann fær morgun- og kvöld-döggina;'' hjálpa þu oss, Drottinn 

vor! ab vjer getum einnig verife þolinmdbir og styrkvir í hjörtum 

(Jak. 5, 7. 8)1 

\ \ 

I 

35. 
/ 

APTURHVARF TIL GUÐS. 

þegar Páll postuli fdr í seinasta sinni til Jerusalem, af því 

bann fann æ betur og betur til köllunar þeirrar, er baub honum 

^S-ra til vesturlanda, til nýrra starfa og nýrra forlaga, stefndi hann 

til sín á leib sinni öldungunum í Efesus, þar hann hafbi lifab og 

starfab langan tíma. þegar hann skildi vib þá, var hann sann- 

ferbur um, ab enginn í þeim hjerubum mundi sjá haun þar framar; 

vegur hafbi lokizt upp fyrir honum, og hann vonabist eptir 

sá vegur mundi verba sjer ánægjulegur eins og hver annar, er 

bann haffci farib, og ab hann mundi geta rekib á honum eyrindi 

þab, er Drottinn Jesus hafbi fengib honum; ab Öbru leyti vissi 

bann ekki hvab fram vib hann mundi koma, utan ab fangelsi og 

þrautir bibu hans í hverri borg. Á þessari alvarlegu og hátíblegu 

skilnabarstund minnti hann öldungana á, hvernig hann hefbi hagab 

®jer allan þann tíma, er hann hafbi meb þeim verib, hann minnti þá á, hvab 

bann hefbi þolab á mebal þeirra, hvab hann hefbi starfab, og hvab 

bann hefbi kennt bæbi á opinberum samkomum og í heimahiísum. 

K^nn taldi til tvÖ abalatribi, nefnilega apturhvarfib til Gubs, og 

á Drottin vorn Jesum Krist (Post. 20, 17). 

Enda á líka öll hin kristilega kenning ab vera full af þessu 

Ivennu. þegar í Öndverbu prjedikabi Drottinn sjálfur í Galíleu á 

þenna hátt: Snuib ybur og truib fagnabarbobskapnum (Mark. 1, 15)! 
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Söm er og þýfemg þess, er sagt er af seinustu dögum hans á jörí)- 

unni, afe hann hafi opnaí) hugskotsaugu lærisveina sinna, svo a^ 

þeir skildu ritningarnar, aí) þetta átti Kristur aí) þola, og rísa upp 

frá dauí)um, og ab prjedika átti Öllum þjö^um apturhvarf og fyrir- 

gefning syndanna (Lilk. 24, 45); því fyrirgefning syndanna fæst 

fyrir truna á hann. 

Hvort af þessuni atri?)um er hugmynd fyrir sig. Samt sem 

á'öur megum vjer ekki 'ímynda oss, ab þau sjeu a?)skilin í huga 

mannsins á slíkan hátt, og þau eru þa?) í ræ?)u hans. þau eru 

náskyld; því á&ur enn hugur mannsins geti teki?) þau umskipti, aí) 

hann snúi sjer kostgæfilega til Gufes, hljdta nokkrir neistar af 

sannleika aÖ vera fallnir í sálina, og hún hlýtur a^ hafa veitt 

sannleikanum vií)tÖkur af nokkurri sannfæring, og stybj^st síöan 

vib hann meh nokkurri trúj og áÖur enn trúin geti kviknaí), og 

áí)ur enn hjartab geti veitt Guíii og miskunaror?)um hans viíitökur, 

af sannri þörf, meö trausti og fögnubi, ver&ur þa?) hins vegar a^ 

hafa tekiö nokkur háttaskipti, því holdlega sinnafeur maSur, sem 

er öldungis sokkinn nifeur í veröldina, skilur ekki þá hluti, sem 

snerta ,Guí)sanda (1. Kor. 2, 14). Gubsríki kemur ekki allt í einu 

í hjarta mannsins, heldur sprettur þaí) smám saman af litlu fræ- 

korni, þess vegna er apturhvavlib í þessu lífi aldrei svo fullgjÖrt, 

aí) hugurinn veröi ekki aÖ snúast æ betur frá upprunalegu eí'fi 

sínu, og hinn nýi maSur aö koma æ betur í Ijús, og þaí) ver^ur 

fyrir trúna; ekki er trúin heldur nokkurn tíraa svo stabfÖst og 

fjörug, aí) menn þurfi ekki ab efla hana og auka, en þafe verí>ur 

á þann hátt, aÖ sálin snýr sjer æ kostgæfilegar og innilegar til 

Gubs. Aptiirhvarf og trú eru því ætíb samfara í kristilegu líferni; 

en þab er víst, ab eigi sönn og sáluhjálpleg trú ab geta glæbzt i 

hjarta mannsins á þann hátt, ab sá, sem trúir, fái fyrirgefning 

syndanna í Jesú nafni (Post. 10, 43), verbur fullkomin umbreyting 

ab vera komin á, verbur hugur og andi a?) hafa ummyndazt; þ^^ 

Drottinn, Meistari vor og Frelsari, lætur fyrst boba apturhvarf 

og síban fyrirgefning syndanna. Á slíkan hátt prjedikuí'U ug 

postular hans, er þeir sögbu: Takií) sinnaskipti, og snúib yí)ur, svo 

syndir yí)ar geti orbiÖ afmáöar (Post. 3, 19). 
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Nu nemum vjer fyrst sta?)av vife þa?) atrifeií), sem Drottinn 

vor heimtar ab eigi ab ganga á undan, en þab er apturhvarfiö 

til Guí)s. 

Frumrit heilagrar ritningar hefir tvö orb, þar sem vjer ab eins 

höfum eitt saman orbib apturhvarf. Annaí) þeirra samsvarar voru 

or&i ab öllu leyti, og er í því líking tekin af þeim, er villzt 

ííefir af rjettum vegi og alltaf villist því meir, sem hann heldur 

lengra á fram, og fyrirferst svo a?> lokunum. Sá sem lítur hann 

viltan og kennir í brjöst um hann, segir honum aít hverfa aptur; 

eg ef hann heyrir þah og hlýfeir því, og snýr aptur, á hann enn 

Irelsis voh. Hitt orhib, er postulinn hafbi í grein þeirri, er jeg 

tilfser?)a fyrir skömmu, þýbir í raun rjettri þá breyting hugarins, 

maburinn rannsaki sjálfan sig og hugsi um undanfarna hegbun 

®ína, og breyti svo hugarfari sínu, endurnýi þab, og sniíi því 

til Gufes. Vjer viljum því fremur varbveita þessa þýí)ingu orbsins, 

hun minnir oss á, ab þaíi apturhvarf, sem heimtab er af 

er ekki breyting á eintömri hegbun vorri fyrir manna sjönum, 

^ieldur og á hugarfarinu sjálfu — þab er apturhvarf sálarinnar 

tii Gubs. 

þetta er meining Krists postula, þegar þeir segja, sA Guö 

öllum mönnum alstabar ab snua sjer (Post. 17, 30). þess 

iíröfbust þeir, eins og nærri má geta, af heiíiingjunum, þa^ er: 

I^^im, sem hÖfí)u þjðnaí) falsguí)um, lagt triinab á alls konar villu, 

optlega framií) svívirbilega gubsdýrkun. þessir menn höffeu ab 

sonnu þörf á aí) snila sjer til hins lifanda Gufes, og sjerhver geisli, 

®om Ijömabi í myrkrinu, sjerhver áminning um aí) láta af villu 

l^ossari, og hafna lygi og hjegöma heibindömsins, en triía á sannan 

miíiabi til a?) koma til leibar apturhvarfi og sinnaskiptum. 

postularnir prjedikubu ekki fyrir heibingjum einum saman aptur- 

^^varfj þah er þeim var hobiö a?) kenna; 'eins og Jöhannes hafbi 

^obaf) Gybingum apturhvarfsskírn, eins og Drottinn sjálfur hafti 

^ofeab þeirri þjöb aptm*hvarf, er hann eptir mannlegu ebli sinu var 

kominn, eins segist og Páll postuli hafa bobab Gyhingum og 

^^’iííkjum, apturhvarf til Gubs. þa?) er þá aufesjeí), ab su þjöí), 

frá upphafi vega sinna hafbi þekkt sannan Gub, og trúaí) á 

20 
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Jiann, og í langa tíma haföi ekki tekife þátt í heibinglegri villu, 

þurfti einnig ^ab halda á apturhvarfi til Gubs. Og hver getur efazt 

um, ab einnig mebal vor,. sem Kristnir köllumst, og ekki þekkjuni 

skurbgobavillu, nema af gömlum frásögum, þurfi einnig ab prjedika 

apturhvarf? því meban nokkrir afvegir og nokkur villa er til, er 

apturhvarf naubsynlegt. 

Á öbrum stab segir Páll postuli: Sáluhjálpleg miskun Gubs, 

sem kunn er orbin öllum mönnum, býbur ab afneita ógubleik og 

veraldlegum girndum, en lifa sibsamlega og rjettlátlega og gubræk- 

ilega í heimi þessum (Tít. 2, 11. 12). Nu ef einhver liefir ekki 

svo mikib til ab bera, sem sibsamlega hegbun, ef hann er atabur 

öllum þeim lÖstum, sem heimurinn sjálfur hefir vibbjðb á og gengur 

hinn opinberæ veg til glötunarinnar, þá segja allir menn, ab hapu 

þurfi ab hverfa aptur. En hversu lítib er þó varib í hina ytri 

sibsemi! Jeg ætla ekki ab spyrja, hvort nokkur haldi, ab krist- 

ilegur fijlkomleiki sje í því fólginn, ab menn leggi nibur opinbera 

lesti, sem hagga allri inannlegri skipun, og sjeu sibsamir fyrii' 

manna sjónum; heldur spyr jeg, livort liugmyiidum nokkurs manns 

um sibgæbi sje meb slíku fullnægja gjörb, hvort hver mabur kann- 

ist ekki vib, ab menn geti vanrækt margar skyldur 'og heilagafí 

hvab siblátir sem þeir eru í hegbun sinni. þess vegna bætir post- 

ulinn öbru oijbinu vib, sem er: rjettlátiega, og þab orb er mikil- 

vægt og yíirgripsmikib. Ab lifa rjettlátlega í veröldinni iiinibindur 

í sjer dyggva og stöbuga skyldurækt vib alla menn, ab gjalda sjer- 

hverjum þab, sem honum ber, ab gæta sýslu sinnar af öliuni 

mætti, sem Gub hefir gefib manni, ab bua í landinu og leita sjer 

atvinnu á leyfilegan hátí, ab forbast allt óijettlæti og ekki ab eins 

forbast áseilni, svik og undirokim, heldur og breyta vib hvern 

mann í^öllum vibskiptum eptir því sem rjett er og sanngjarnlegk 

'Hver sem e^ki hefir lifab á þenna hátt, þarf apturhvarfs vib, ug 

þarf þess í hvert sinni, er hann víkur frá rjettlætinu, og hvernig 

sem hann gjÖrir þab. 

Mikilvæg eru orb eins spámannsins, er hann segir; þeir snua 

sjer, en ekki samt til himins (Hós. 7, 16), ekki til Gubs. 

lítur svo iit, spámaburinn álíti, þab sje til apturhvarf, sem ekki 
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sje sannarlegt apturhvarf, meb því sálin liveríi ekki til uppsprettu 

lífsins. þess vegna segir og postulinn, ab hann haíi bobab Öllum 

apturhvarf til Gubs, og þegar hann minnist á, ab kristin trú 

kenni oss, hvernin vjer eigum ab hegba oss í veröldinni, segir 

hann, ab vjer eigum ekki ab eins ab lifa sibsamlega og rjettlátlega, 

heldur og ab vjer eigura ab lifa gubrækilega. Enda eru til marg- 

ii’ menn, sem eiga skilib mikib lof fyrir rjettláta hegbun, en samt 

ábur verbum vjer ab segja, þeir lifi án Gubs í heiminum, þo 

X)er getum ekki sagt, þeir lifi úgublega. þeir hafa haldib á fram 

íeibar sinnar, og sjeb stðrmerki Gubs uinhverfis sig, en hvorki 

hafa hersveitir himinsins, nje blöm jarbarinnar, nje brimröt sjáf- 

Q'rins, getab komib þeim til ab snúa sál simii til hans, sem 

®kapab hefi'i* himininn og jörbina og hafib, og allt þab, sem í þeim 

Ef þeir hafa þegib hib gúba, þá getur verib, þeir hafi varib 

Wí án drambsemi og munabar, en þeir Jiafa ekki þegib þab svo, 

sem væri þab frá Drottni, og þeir hafa ekki koniizt svo vib, ab 

þGir haíi lofab Gub og ' þakkab honum. Ef þeir hafa þolab hib 

þá getur verib, þeir hafi verib þolgðbir, en þeir hafa samt 

ekki gefib sig á vald vilja hans, sem einn saman er vitur, þeir 

^^fa ekki lypt upp augum sálar sinnar úr myrkri hryggbarinnar til 

Subsríkis, þar hinn eilífi fribur á heima. þeir hafa fundib til 

uminninga og abvarana samvizkunnar, og þab getur verib, þeir 

^ufi jafnan breytt eptir þeim, en þeim hafa ab eins fundizt þœr 

^^ra kröfur eblis síns, og ekki raddir Löggjafa þess, er heldur 

®aman öllu, sem lifir á himni og á jörbu, meb lögum sínum, en 

þab^ er hvetur oss til gobs, eru geislar af heilögu ebli hans. 

^ slíkan hátt halda þeir á fram, á slíkan hátt ganga þeir í mút 

^auba sínum, og vera má, þeir bíbi hans úttalausir, eins og þeir 

kins vegar þrá hann ekki, þeir hirba ekki um neitt sem heiti hefir, 

þess vegna er enginn sá hlutur á jörbunni, er þeim þyki neitt 

ab skilja vib; þeir vænta sjer einskis betra, og geta því 

*^leppt voninni um ab mega sjá nokkurn mann aptur, sem þeim 

^ar náinii á jörbunni; þeir sleppa vöninni um Gub í eilífbinni, eins 

þeir höfbu sleppt henni í*þessu lífi. ,í tilveru þessara inanna 

'^anta 0II hin sönnu blóm lífsins,§sem ein eru fær um, ab breyta 

20* 
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eybimörk tilverunnar meb ylmi sínum og’ fegurb sinni í inndæla 

paradís, og þessir menn þurfa Kkiega aí) snúa huga sínura og 

hjarta sínu. 
því meir sera vjer íhugura hngmynd kristinnar trúar um apt- 

urhvarf, því gjörr sjáum vjer, ah hún innibindur í sjer, ab maí)ur- 

inn verhi aí) breyta gjörvöllu líferni sínu, áhur hann geti orí)iö 

hluttakandi í vel^örbum Krists. þess vegna sjáum vjer, ah þegar 

postularnir tala um þessa breyting, eru þeir mjög skorinorbir, og 

heimta, vjer skuinm afkiæhast hinum gamla manni, og endurnýjast 

í anda huga vors, og íkiæí)ast hinum nýja manni, sem er skapafeur 

eptir Gufei í rjettiæti og heiiagieika sannieikans (Ef. 4, 22). 

skorinorfeastur er þo Drottinn sjáifur, þar sem hann segir: sann- 

iega, sanniega segi jeg yfeur, enginn getur sjeb gubsríki, nema hann 

endurfæfeist (Júh. 3, 3). 
Orhin leiha hugrenningar í ijús, en hugrenningarnar koma fr^ 

djúpi sálarinnar; en ef mjög mikiil mismunur er á þý^ingarmikium 

oríium hjá þeim, sem tala, þá er og mismunur á hugarfari þeirra- 

þegar vottar Krists fúru út um ailán heim, eptir skipun hans, til 

ab boba fagnaöareyrindií), þá urSu þeir aí) iæra aí) tala nyjai 
tungur; þeir túku hinar annarlegu tungur, og hvort sem þær voru 

þjáiar e&ur úþjálar, þröngvufeu þeir þeim til ah Ieií)a í Ijús ieynd- 

ardúma Guhs, þeir hrærbu hina hjartnæmustu strengi, og túku 

þau orí) úr málinu, er komin voru úr innstu fylgsnum mannlegs 

hjarta, og úr þeim bjuggu þeir til nokkurs konar nýja tungu, þenu 

hlutum samboöna, er hún átti ah birta, og á hana mæitu þeir þu^^ 
sem snertir gufesríki. Á þenna hátt varh ab sönnu hljúmurinn 

margvíslegur eptir þjúbunum, er í hlut áttu; en kenningin var som 

fyrir þaí), því þab voru tákn og stúrmerki Gubs, sem verib var 

ab boba, og hin djúpsæasta speki og þekking, er hinar margvisiegn 

raddir tölubu. En eins og þab má boba fagnabareyrindi Krists ^ 

ýmsar tungur, án þess þab breytist á nokkurn hátt, eins má eg 
boba þab á sama málib svo, ab þab verbi öldungis úlíkt. þegui* 

raenn taka hin helgustu orb, sem sútt eru í djúp mannlegs 

gublegs anda,'Og setja önnur í þeirra stab, sem ab eins þy^^ 
hvab, sem vibber á yfirborbi tilverunnar; þegar menn halda hug 
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Diyndiriiar um mikilvægustu abalsánnindi kristinnar trúar sjeu ab 

eins austurlenzkar myndir, er menn verí)i ab afmá smátt og smáttj 

svo a& spjaldib er þær voru dregnar á me& mikilli fegurí), geti 

OThib Öldungis autt; þegar hinar alvarlegustu og hörÖustu áminningar 

smám saman eru deyffear, til þess þær heimti ekki of mikif), og 

fíöfn dygba og glæpa em lögub eptir vana veraldarinnar, svo þau 

hræöi ekki um of: þá er þafe til lítils, þú nafn Krists sje nefnt 

endur og sinnum og kenningin sje köllufe kristileg, því þá er hún 

þaf) ekki. 

þetta veldur af) menn heyra nú sjaldan nefnt orf)if> end- 

arfæbing, og jeg heimta ekki heldúr, aí) þaf) sje jafnaf)arlega 

nefnt í daglegu tali, því vjer eigum ekki af) venja oss á, af) hafa 

þau hin mikilvægustu orf) ætíf) á vörunum, því á þann hátt 

^undum vjer svipta þau lotningu þeirri^ er þeim ber. En nú 

heyrist orb þetta sjaldan, jafnvel í helgum ræf)um; vera má þaf) 

þyki of þýbingarmikif) og heimtufrekt, og þess vegna tala menn 

heldur um af) betra sig, ab leggja nibur bresti, og sækjast eptir 

^ygf)um. þetta er af) .sönnu innifalif) í endurfæbingunni, en getur 

^ptsinnis snortif) hegf)unina eina, og ekki hugarfarib, einstaka 

hluti og ekki lífernif) allt Aptur á mút nær endurfæbingin til 

Mfernisins alls. Og fagnafiareyrindi Krists vill einmitt láta oss 

*^annast vib, ab maburinn eigi ekki ab vera ávallt í því ástandi, 

nú er orbib honum eblilegt, heldur eigi hann ab komast úr 

þ''^í j meb því ab breyta gjörvöllu hugarfari sínu. Sumir mehn 

falla í opinbera lesti, en sumir eru þegar á unga aldri vandir vib 

^^glusemi og siblæti; sumir fæbast upp í fávizku, og þeim er 

*^líkert^kennt til menntunar, en hjá sumum er vitib skerpt þegar 

^ ttnga aldri, og þeim eru kennd margs konar vísindi; en í þeim 

úllum býr samt sú eptirsúkn og sú vibleitni, sem þeim er eblileg, 

gubsríki mútstæbileg, og miskmi Drottins á ab lagfæra. 

En þab ástaiid, sem nú er manninum eblilegt, er í því fúlgib, 

hann er sokkinn nibur í heiminn, og álítur gæbi hans hin 

*ebstu gsebi: því þab er skilningarvitum mannsins eblilegt, ab sækj- 

eptir tímanlegum gæbum, og fjarri fer því, ab jeg segi þau 

®J6u iii Qg shabvænleg eptir ebli sínu. Gub skúp þau ekki til 
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ab freista vor, heldur tiltþess vjer skyldum njóta þeirra í hófi og 

á hæfilegum tíma, og glei&jast af miskun hans. En spillingin er 

í því fdlgin, ab stundleg áhyggja hefir deyft skilninginn á Iiinii 

andlega, óg löngunin til himneskra gæ^a er orbin svo lítil, a?) 

sálin vill hvílast í hinu jarÖneska. Hver er sá löstur, er ekki 

sje sprottinn af þessari ósebjanlegu epíirsókn jarí)neskra gæba, er 

kemur manninum til aí) brjála niburskipun Drottins, og sækjast 

eptir hinu óæbra, svo sem væri þafe hib æbra? En þg& er ekki á 

löstum og óbótaverkum einum, aí) hib jarfeneska hugarfar sýnii* 

hversu algengt þab sje; því optsinnis sjáum vjer, einnig hjá þeim, 

sem hegba sjer óabíinnanlega, og eru skynsamir, og, ef til vill, í 

mörgu tilliti maklegir elsku vorrar, nokkurs konar fastheldni vi^ 

stundlega hluti, sem tálmar hinu æbra lífi. þegar hyggindin vara 

oss vií) syndum, og hvetja oss til góbra verka, þá er þab optast 

nær inntakib, ab vjer eigum ab forbast syndina, af því hiín steypi 

þeim í ógæfu, sem í henni g^jörist sekur, erí sækjast eptir dygbinni, 

af þvL hun veiti stundleg gæí)i, heilsu, velraeguh og heibur. Jeg 

ætla nu ekki ab grennslast eptir því, hvort þetta sje satt, og ekki 

heldur eptir því, hvernig fara mundi, ef vjer kenndum unglingunum 

ab haga sjer eptir þessu, og þeir sæu síban ab lestirnir hreykja 

höfbi hegningarlaust, ab hjegómagirni og drambsemi og sjerplgegni 

reibir vel af, en sannleikur og rjettlæti verba fyrir mótspyrnura og 

ofsóknum; en ab hinu spyr jeg, hvort þab sje hreinlæíi, ab forbast 

hib óhreina einungis fyrir þá sök, ab þab eybi stundlegri vellíbun'? 

eba hvort þaí) sje rjettlæti, ab sækjast eptir hinu góba, einungis 

vegna þess, þab veiti stundlega farsæld, ab krefjast tvöfaldrar 

borgunar fyrir þab sem menn láta í raóti sjer, og leita sjer jarb- 

nesks hagnabar rneb hverju sem menn gjÖra? Hversu opt verbura 

vjer þess ekki varir, þegar vjer tölum vib mennina um leibslu 

gublegrar forsjónar, ab þeir halda hún mibi einungis til ab aíla 

tfmanlegrar farsældar; meban þess er nokkm’ von, ab hinar 

óglöggu, undarlega samtvinnubu götur muni geta leitt til farsseliu 

ástands, er þeir kalla, meban ætla þeir sjer hálfvegis ab varbveita 

trúna; en þegar sú von er úti, þykjast þeir ekki hafa ástæbur 

fyrir trúnni, og gleýraa þvi, ab föburleg forsjón Gubs lýsir sjei 
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einmitt opt í því, ab hiín synjar oss stundlegra gæba, eba tekur 

þau frá oss, til þess vjer lærum ab meta æbri gæbi rjettilega, og 

getum orbib hæíilegir til ab njdta þeirra. En meb því þab kemur 

alstabar fram, ab maburinn er sokkinn nibur í jarbneskan munab, 

þá þarf hann ab breyta hug og hjarta, hann þarf ab endurfæbast, 

til ab geta öblazt gubsríki. 

þangab vill Gub leiba mennina, er hann lætur þá finna, ab 

stundleg gæbi eru öndg og armæbusöm og hjegömleg. Spurbu 

þræl aubæfanna, hvort þau veiti honum farsæl^d. Hann mun halda 

svo fast í fjársjöbii sína, eins og þíí ætlir ab ræna þeim frá 

honiim, hann raim verja þá, eins og Ijönib ver hvolpa sína, og 

samt sem ábur raun hann mebkenna fyrir þjer, ab haim hafi aflab 

þeirra meb raikilii fyrirhöfn, gætt þeirra meb mikilli áhyggju, og 

samt sje hann fátækur innan um öll aubæíi sín. Spurbu þrœl 

hins hjegomlega heiburs á líkan Hátt; vera má hann þykist Öbrum 

H’emri, og þií mundir ekki geta komib honum til ab láta höt af 

virbingu þeirri, er hann þykist hafa aflab sjer, en samt sem ábur 

verbur hann ab játa, dýrb hans hali sært hann og meitt á margan 

hátt, ab lof mannanna og virbing veraldarinnar sjen eins og óstöb- 

^gir vindar loptsins, ab mctorbagirndin sje Öfundsjuk og verbi fyrir 

hfund, ab Inín sje gírug, og sebjist þó aldrei og fái aldrei hvíld. 

Spurbu enn fremur þann, er sækist cptir holdlegum munabi, og 

hann mun ekki þykjast geta nögsamlega aumkast yíir, eba ef til 

''Hl, smánab líf hinna ibjusömu og bindindissömu , og vildi ekki 

^’yrir hvern miin ab þab ætti fyrir honum ab liggja. En spyrjir 

þú hann svo, hvort líf hans sje ánægjufulit^ og yndislegt og 

^fundsvert, mun hann sjálfur segja þjer frá lífsleiba þeim, er 

•Welur hami, frá orrai þeim, er bítur hann, og aldrei deyr, frá 

eldi þeim, er brennur í honum og aldrei slokknar. þessi leibindi, 

sem fylgja liinni veraidlegu nautn, og þessi þorsti, sem veröldin 

aldrei fær slökkt, er harla sár, og mennirnir ásaka optiega fyrir 

þá sök þann er stjörnar forlögum þeirra; þö leibir hinn eilífi 

í'abir börn sín optsiimis aptur til sín einmitt raeb þessu möti; meb 

suvindunum kennir hann þeira ab leita sjer iækninga, og meb skorti 

ieifeir hann þau til nægta, og meb örösemi til röserai. 
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Samt sem áí)ur heldur maíuirinn í baráttu þessari frjálsræí>i 

sínu. Hann getur örvinglazt, og sleppt voninni á Guí)i og sjálfum 

sjer, á þessu lífi og öbru, og þá fer honum, eins og fötgöngumanni 

á eybimörku, sem leggst heldur ntóur í hinn gloanda sand, og 

kvelst af þorsta, enn a?) herba sig dálitla stund lengur, til ab ná 

til svalandi lindar. En hann getur líka haldib á fram ab leita, 

og hver sem leitar, hann mun sannarlega finna, því lindir lífsins 

eru ekki fjarlsegar neinum af oss. Ef nokkur heyrir köllun Guí)s, 

þó ekkj sje fyrr enn í þjáningunum, og^fylgir henni, og snýr sjer 

innst í hjarta sfnu til Guí)s, þá mun renna upp fyrir honum nýtt 

Ijós, og vií) þab mun honum sýnast lífife og heimurinn og sjálfur 

hann, allt öferu vísi enn áí)ur; og Ijós þetta er ekki ab eins bjart 

og hlýtt, heldur færir þa& og frib — þann frib, sem heimurinn 

getur efeki gefi?), sem heíir ekki upptök sín í holdi og blóÖi, þann 

frib Gu?)s, sem æ&ri er öllum skilningi. Hjá sumum kemur þetta 

hib nýja líf snögglega, eins og þegar sólin allt í einu kemur fram 

undan dymmu skýi, og þeir geta nærri því greint til sta& og stuud, 

er þeir háfi endurfæbzt; hjá sumum kemur þaö, án þess þeir ver&i 

þess varir, eins og þegar himininn er skýjum hulinn, en þau eybast 

smátt og smátt, og hann ver?)ur heibur um síbir; en þab verbur 

aíi koma hjá ölhim oss, því enginn getur öblazt gubsríki, nema 

hann fæ&ist ab nýju. Uppruni þessa hins nýja líf*s er leyndar- 

dómsfullur — því hver getur iýst veginum frá himni til jaröar?^ 

— en þegar þaí) er or?}i& til, er þab opinbert, því þab er ekki 

annaf) enn þaö, sem hver mafiur kann og á af) reyna. þegar 

Droítinn vor talabi um þetta, sagfeist hann tala um jarSneska 

hluti, þaf) er um slíka hluti, er verba nief)al vor hjer á joröunni; 

og hver sá, sem er honum handgenginn, verbur af) geta sagt 

eins og hann: Vjer tölum þab, er vjer vitum og vottum þab, er 

vjer höfum reynt (Jóh. 3, 11. 12). 

Hvern þann, er nálgast land hins eilífa fribar, mun bjartaf) 

knýja til ab segja, eins og postulinn sagf)i forbum, þá er Drottinn 

varf) dýrblegur fyrir augum hans: hjer er goft ab vera, þ)®*’ 

skulum vjer reisa oss tjaldbuf)ir! Og hvaf) keraur þá til 
dveljumst þar ekki ? Vjer eigum ekki enn a?) yfirgefa veröldina, 
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og þab er ekki aí) eins hib líkamlega ebli vort, sem leibir oss æ 

ab nýju lít í baráttu veraldarinnar, heldur hnígur og andlegt eí)li 

vort æ ab nýju ab umsvifum hennar, unabsemdum og andstreymi, 

Fyrir þaíi er ekki öllu aflokib meb einni orustu og einum sigri, 

heldur þurfum vjer hvern dag á apturhvarfi ab halda, því hvern 

dag förum vjer á villigötur. 0 Guí) vor! yfirgef þií oss ekki, 

heldur kveik í oss á hverjuni degi ný áform og nýja sjálfsafneiíun, 

og lát oss svo reyna hvab endurfæbing sje! Hvert sinn er syndin 

hreifir vife sjer í sáluin vorum, hvert sinn er fásinna tælir Í)ær, 

hvert simi er veröldin æsir upp í rajer illan ákafa, hvert sinn er 

dmennska og hirbuleysi kefja í mjer hinn rjetta ákafa, hvert sinn 

er jeg gleymi ríki þínu og rjettlæti, hvert sinn er jeg Örvænti mjer 

oábar þinnar og miskunsemi — hvert sinn er jeg skeika, þá lát 

oiig ab nýju finna til þeirrar hryggbar, sem þjer er þöknanleg og 

^fiar sáluhjálplegs apturhvarfs (2. Kor. 7, 10)! Snu þi1 mjer, 

l^í'ottinn! svo verbur mjer snilib (Jer. 31, 18)! 

^ 36. 

TRÚIN Á DROTTIN VORN JESÚM KRIST. 

Hver sem lesib heíir ræbu Páls postula, er hann skildi vib 

öldiingana í Efesus (Post. 20, 19 o. nm vv.), mun sjálfsagt vib- 

orkenna, aÖ þar tali rábvandur og hreinskilinn mabur, svo og hitt 

®*gi síbiir, ab hann sje ckki ringlabur, *nje haíi látib sig villa af 

*^*^Ins konar hugarburbi, helduv mæli hann sönn og gætileg orb, 

eins og postulinn segir á öbrum stab (Post. 26, 25). Hann var 

^^i’inn ab eldast, þegar hann för burt úr Efesus, og hafbi kennt 

^ niörg úr, ýmist opinberlega ebur í heimahusum, og þolab raargar 

ní’söknir, og þegar hann horfir fram á þau árin, sem fyrir höndum 
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kunni a?) vera, þá sje,r hann ekkert í vændum, utan bönd og 

hörraungar í hverri borg. Og hvah er þab þá,, sem hann hefir 

þolab, og er enn albáinn ab þola slíkt fyrir? hvab er þab, sem 
hann metur ekkert annab hjá, svo ab honum jafnvel þykir ekki 

undir um líf sitt? hvert er þab starf, sem honum er á hendur 

falib, og hann er stabrábinn í ab fremja af fusum hug, slíka 

stund sem honum verbi lífs aiibib, þráít fyrir alis konar harmkvæli? 

Hann ætlar ab boba Grikkjum og Gybingum, og hverri þjób, er 
Gub lofar honum til ab koma, apturhvarfib til Gubs og trihia á 
Drottin vorn Jesúm Krist. 

þab hefir hann og gjört, og allir hinir postularnir, sem voru 

• í samverki meb honura, og ab vísu hafa þeir ekki unnib fyrir 
gýg, heldur hefir Drottinn unnib raeb þeim og blessab starf þeirra- 

Hver fær í mút mælt, ab mikib apturhvarf hafi leitt áf prjedikun 

þeirra Páls postula, og menn hafi víba um lönd, einkanlega þar 
sem mest á reib og styrkur mannkynsins' er mestur, sninzt frá 

skurbgobavillu til hins sanna og lifanda Gubs, og hof og hörgar 

hafi eybzt, en kyrkjur verib reistar til ágætari gubsdýrkunar, og 

ab sú gubsdýrkun hafi haft áhrif á líferni mannanna? Oss er al- 
kunnugt, hversu fjarri fer — því er mibur! — ab sannarlega 

kristilegt líferni hafi ætíb orbib samfara nafninu „kristinn^, enda 

vitum vjer og. hitt, og þökkum þab Gubi, ab prjedikunin uio 
rjettlæíi, ^bindindi og úkominn döm hefir ekki verib árangurslaus. 

Hver fær í mot mælt, ab trú Jesú Krists hafi breibzt út ytu* 

iöndin? Oss er alkunnugt, hversu fjarri fer — því er mibur! — 
ab trú þessi hafi ætíb verib hrein og sönn, og djúp, og stöbug og 

lifandi, eins og hún ætti ab vera; enda vitum vjer og hitt, og 

þökkum þab Gubi, ab þeir hafa ætíb verib mjög margir, seiu 

komizt hafa í sátt vib Gub fyrir nafn Jesú, og öblazt hafa þi'^^ 
til ab sigrast á veröldinni, og fyrirlíta saurugan ávinning hennat 

og munab, en meta lítils ^ og bera karlmannlega veraldleg harm- 
kvæli, og þeir hafa komizt í skilning iim, ab trú Jesú er sú lei^í 
sem liggur til gubsríkis. 

þab, sem postularnir prjedikubii, á ab vera prjedikab sífelldlega 

enn í dag, á þann hátt, ab vjer drögum ekkcrt undan, þab er 

) 
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nytsamlegt sje — eins og Páll postiili at orbi kernst ~ heldur 

birtum alla rá?)stöfun Gubs. En þab er rábstÖfun hans til frelsis 

naönnunnum, ab þeir bæti ráí). sitt og trui fagnabarbobskapnum 

CMark. 1, 15). Kenningin um triina á Drottin vorn Jesum 

Krist á því ætíb afe^vera samtengd kenningunni um apturhvaríib 

til Gubs. 

fjegar litií) er sem snöggvast í hinar helgu ritningar, kemur 

þab þegar í Ijds, ab fagnabarbobskapur Krists tengir öll fyrirheit 

sín vib tnina, svo sem þaS skilyrbi, er eitt saman ávinni mann- 

inum gæfci þau, er honum er heitib. þar er alsíabar kennt, ab 

Grub haíi selt fram Son sinn eingeíinn, svo enginn þeirra glatist, 

á hann trúa, heldiir öblist þeir eilíft líf (Júh. 3, 16). þegar 

því folkib sþurbi: hvaö þa?) skyldi abhafast svo þafe ynni Gubs 

^erk, þá svara&i Jesús: þaí) er þaS sem Gub heimíar, ab þjer 

trúib á þann, sem hann sendi (Jöh. 6, 28. 29). Og þegar Jesús 

sendi frá sjer lærisveinana til ab boba Öllum mönnum fagnabareyr- 

Indib, tók hann svo til orfea: hver sá skal verba hólpinn, er trúir 

lætur skírast, ^)ab er afe skilja: hver sem trúir og er svo 

bruggur og styrkur í trúnni, aí) hann hefir þor til a^ játa hana 

fyrir öllum í skírninni, og vígja sig svo til hábunga og ofsókna 
P • t ^ ' 

^yi'ir sakir trúarinnar. 

En meb því þab var höfufeeyrindi Krists í heiminn, áb rjett- 

Iseta oss fyrir GuÖi (2. Kor. 5, 21), þá er rjettlætingin einkanlega 

tengd vit) trúna, svo ab trúin'á Drottin vorn Jesúm Krist er 

^jettlætandi trú. Nýja testamentib kennir alstabar, ab menn 

verbi rjettlættir fyrir trúna án verka lögmálsins (Rómv. 3, 28). 

^jer vitum — segir postulinn ~ aí) maburinn verbuf ekki rjett- 

Isettur af verkum lögmálsins, heldur fyrir trúna á Jesúm Krist 

2, 16); og hann þykist ekki vera í sameiningu viíi Krist, 

*^ema því a& eips, hann leiti sjer ekki rjetílætingar af hlýbni vib 

Ibgmálib., heldur þeirrar, sem Gub veitir fyrir trúna á Jesúm 

K'-'st (Pii. 3^ 9). 

Nú meb því Gufe — svo sem nú var sagt — mun ekki 

^^ina oss rjettláta, nema vjer trúum, þá verfcur trúin aí) hafa 

^'uhver áhrif á hugarfarib, þau er maburinn verÖi Guí)i þókn- 
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anlegur fyrir. En hvaöa áhrif heíir þá truin á Jesúm á hugarfar 

mannsins? I fyrsta lagi vekur hún hann til aí) meta þaí) fram 

yfir allt, ab rjettlætast fyrir Guí)i. Vjer tölum einungis um hina 

sönnu trúj en ekki um hina hræsnisfullu, hvort sem á hræsninnl 

ber mikií) eba Kti&; vjer tölum ekki um þá^ sem hafa trúna til 

þess ab áfella aÖra meb, heldur um þá, sem hafa hana sjer til 

sáluhjálpar; vjer tölum einungis uin þab, sem fram verbur aí) 

fara í hjarta hvers manns, sem alvörugefinn er og hreinskilinn, 

og leitar Jesú Krists til ab verfea rjettlættur fyrir hann. Og hvaí) . 

verbur þab þá, sem kemur manninum til ab yfirgefa unab og 

áhyggjur, og flýja tálsnörur aubæfa og metorba og munabar, en 

leita undir kross Krists, í mibjum hinum jarbnesku önnum og 

athöfnum, og fa^ma hinn krossfesta meb trúnni? þab er ekkert 

annab enn sú tilfinning, aÖ ekkert af því, er vjer getum áunnií) 

og öblazt í veröldinni, komi oss ab neinu haldi, ef vjer reynumst 

ekki rjettlátir fyrir Gubi; og þessi tilfinning dafnar og styrkist, 

því stöbugri sem trúin veröur. þab er oss alkunnugt, og þ^‘ 

miöur! sjáum vjer þab dag hvern, ab þeir eru margir, sem einsk- 

isvirba og fyrirlíta þá hina ’sömu trú, sem for&um var ba?)ub um 

veröldina meb þvílíku kappi, og postularnir hafa barizt fyrir, og 

píslarvottarnir látib líf fyrir. En sjáum vjer ekki einnig, hve líti^ 

þeim þýkir undir ab rjettlætast fyrir Gubi? þaí) lítur út eins og 

þeir haldi, ab ef nokkur Gu?) sje til, þá hljóti hann ab dæma þ^ 

rjettláta; annars kostar eru þeir algjörlega bendlafeir vib jarfeneskar 

hugrenningar, og lypta aldrei hu'ganum til þess, sem æbra er, og 

reyna aldrei ab komast í skilning um, í hverju sambandi þeir 

sjeu vib Gub. p6 eru og þeir til, sem þykjast vera rjettlátir 

fyrir Gubi sakir verka sinna; og þab er annaí) ætlunarverk 

trúarinnar aí) eyba þessum hinum skaÖIega hugarburfei. Ab vísu - 

fullnægbi maburinn lögmálinu, og væri rjettlátur fyrir lögmálií), 

hann væri fullkominn, flekklaus og kappsamur í hjarta sínu, og 

ræba hans væri lifandi og heilög, viturleg, skynsamleg, uppörfandi, 

huggunarfull, og ekkert illt libi frain af vörum hans, og ekkert 

afbrot nje hirbuleysi findist í fari hans. En hvernig á ab vera, 

þab sje ekki skablegt — eptir því sem raaburinn er í hugarfan 
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og or&um og gjörbum — ef hann gjörir sjer í hugarlund, þah 

sje ab fullnægja lögmálinu, ab vera slíkur sem hann hefir verií), 

og breyta eins og hann heíir breytt, og ab Gufe heimti ekki 

oeitt meira? Slík meining veldur því, a^ maí)urinn gjÖrir sig 

ánægíían meb þa^, sem hann hefir komizt, en sækist ekki eptir 

oieiru, og hirfeir ekki um ah komast afe takmarki sínii; því hvers 

vegna ætti sá mabur ab sækjast eptir framförum í vizku og gób- 

leik, sem hjeldi svo lítib vera varib í fullkomleika þann, sem 

lÖgmálií) heimtar, aí) hann væri búinn afe fullnægja lögmálinu? 

Og ætlav þu í alvöru, ab n o k k u r af Adams nibjum inuní geta 

gengi?) fram fyrir dóminn, og sagt: þú hinn alvísi og rjettláti 

*3^ub! flett þii upp þinni heilagri lögmálsbók, en jeg mun fletta 

upp þeirri bók, er orb • mín og verk eru í rituí); rannsaka þtí 

hjarta mitt og hugarfar, því jeg beibist ekki neins annars, enn aé 

hugur minn komi allur í Ijós; og vil jeg, ab þtí dæmir mig og 

uietir rjettlátan, eptir því sem jeg hefi til unnií) meb spaklegum 

urbum og góbum verkum, og meÖ góbleik og rjettlæti og kærleika 

ug stöbugleik sálar minnar? En ef oss yrbi ab bjóba vib þvílíku 

^rambi, og standa af því ótti og skeifing, þá föllumst vjer meb 

því á orí) kristinnai- trtíar, ab allir hafi syndgazt og hafi skort 

^ því hrósi, sem fyrir Gubi gildir, og vérbi rjettlættir án yerb- 

skuklrxj^ar af gublegri miskun fyrir endurlausnina í Kristi Jestí 

®ámv. 3, 23. 24). 

Ntí ef einhver hirti ekki um ab vita meirá, enn aí) vjer 

®J6um allir undir syndina seldir, og ab Gub rauni vera oss líkn- 

®umur sakir Krists, óg hjeldi svo á fram a& syndga í trausti 

uuskunarinnar, eba lifbi í ómennsku og hir&uleysi óttalaust ejitir 

ábur, þá gæti aí) sönnu trtí hans or&ib honura til falls, og 

þO'Ö miklu framar enn éintóm þjónusfa vife lögmálib; enda væri 

trtí hans öll Önnur, enn stí er heimtub er til rjettlætingar. 

Því hin sanna trtí á Drottin vorn Jestím Krist er lífgandi trtí. 

sem postuiinn jafnar saman trtínni og lögmálinu, tekur hann 

til orba: Ef þvílfkt lögmál hefbi verib geíib, sem lífgab gæti, 
þá 

En 
víst, ab rjettlætingin fengist fyrir lögmálib (Gal. 3, 21). 

®ms og Mósesar lögmál — þótt þab sje heilagt, og bob- 
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or'bi'b sje heilagt og rjettvíst og gott (Rómv. 7, 12) — gat ekki 

komi?) ‘óbi'u til lei&ar meb Öllum bobum sínum, hótunum og íil- 

skipunum, enn hlýbni þeirri fyrir manna sjónum, sem aldrei var 

ónaubug meb ollu: eins getur ekkert annab lögmál getib af sjer 

fullkomna, fuslega og glaba hlýbni, nema þab sameini sig gublegum 

fyrirheitum; því þó vera kunni, þab geti kveikt lotningu vib þab, 

sem gotí er, þá gagntekur þab ekki hjörtun meb kærleika þeim, 

sem þab heimtar til fullnægju sjer, en megnar þó ekki ab glæba. 

Fyrir því heimtar einn af postulunum apturhvarf ekki ab eins frá 

vondum, heldur og frá daubum verkuni; hann segir, ab fórn Krists 

eigi ab hreinsa samvizku vora af daubum verkum, svo ab vjer 

þjónum þeim hinum lifanda Gubi (Hebr, 6, 1. 9, 14). þar, sem 

líf og krapt vantar í hjartab, þar er enginn fullkomleiki; og jæssi- 

orb Krists, ab hann sje kominn af himnum ofan og gefi heiminiim- 

líf (Jóh. 6, 33), og ab hann sje kominn til þess ab mennírnir hafi 

líf og fulla nægt (Jóh. .10, 10) — þessi orb, sagba jeg, eru ab 

vísu fátæklega skilin, finni menn ekki abra þýbingu í þeim, enn 

ab Kristur hafi komib til ab veita oss mönnunum farsælu. Já, ab 

vísu mun hann veita oss ekki aít eins iársælu, heldur og sælu, og 

sii sæla er í því fólgin, ab yjer tökum af hægtum hans, og 

hans kviknar í oss, þegar vjer sameinumst honum í trunni. Fyr**^ 

því getur Páll postuli meb sanni sagt, ab þab, sem lögmáliuu hafi 

verib um megn, er þab A^ar vanmáttugt vegna holdsins, þab hafi 

Gub gjört, er hann sendi Son sinn til syndafórnar, svo ab kröfu 

lÖgmálsins yrbi fullnægt á oss, sem göngum ekki eptir holdinu, 

heldur eptir andanum (Rómv. 8, 3. 4). 

Sjerhvab, er sannarlega er gott í lífi mannsins, betir upptÖk 

sín af trúnni* Enginn megnar ab leysa líferni sitt úr ánaub hold" 

legleikans,'nema hann haíi ábur hafib huga sinn til hins andlega, 

enginn megnar ab þjóna sannleika, rjettlæti og kærleika, nema hanu 

trúi, ab gubsríki sje í vændum, og allar góbar tilraunir safnist 

saman undir merki hinnar himnesku stjórnar til ab efla ríki sann- 

leika, rjettlætis og kærleika. þessari trú getur og enginn mabur 

hafnab meb öllu. Nú ef þessi hin hálfa og veika trú, sem 

eins er meb lífsmarki í hjörtum mannanna, kemur svo miklu gá^^ 
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tíl leibai'j hversu mikib mun þá hin fulla og’ kröptuga tru megna 

ab framkvæma! Eu engin tru er full og kröptug, nema truin á 

Ðrottin vorn Jesiím Krist. I henni er einnig fólgin trilin á Gub, 

Jiinn almáttka FÖbur, þann cr skapab hefir himin og jÖrfe, og 

heldur öllu í sinni voldugri hendi og stjöniar öllu, svo ekkert er 

svo mikib, ab honum vaxi þab í augum, og ekkert svo lítilfjörlegt, 

9-^ honum þyki þab einskisvert — þann er snýr öllu meb föfeurlegri 

íorsjá þeim til blessunar, sem elska hann. Énginn segi, afe þessa 

trú eigi ekki afe prjedika, þegar vjer prjedikum Jesúm Krist; því 

vjer eigum ætífe afe prjedika í Jesú nafni, eins og postular hans 

prjedikufea, afe sá, er fram gangi fyrir Gufe, eigi afe trúa því, afe 

G^ufe sje til, og muni launa þeim, er leita hans (Hebr. 11, 6), og 

^hur hinn kristilegi fagnafearbofeskapur mifear til þess, afe innræta 

oss fullkomna trú á Gufe og vald hans, og rjettiæti, og miskunsemi. 

Eoginn segi, afe þessi trú geti verife til án Krists. Víst er mefe- 

^itundin um Gufe og ríki hans svo innrætt mannlegu hjarta, afe 

verfeur ekki afmáfe; en spyrjife reynsluna og sögu mannkyiisins, 

^vafe vakandi hún hafi orfeife án kristinnar trúar. En í frá |)eim 

er hin kristna trú tok afe breifeast út yfir lÖndin, þá heíir 

ttiargur geisli af henxii skinife jafnvel inn í hjörtu þeirra, sem ekki 

hafa Yiljafe þýfeast hana alla; og því hafa rnargir náfe þeirri þekk- 

á Gufei, er vjer megum ekki kalla ranga nje únýta, þó ekki 

_ þeir náfe Kristi sjálfum. En Öllum, er komizt hafa svo langt, 

þekkja Krist og krapt • upprisu hans og hluttekningu í píslum 

*»ans (Pil. 3j 10) — þeim öllum hefir Gufe birzt ekki afe eins í 

^óluiu himinsins og dásemdum jarfearinnar, þeim er voíta þegjandi 

^ilílan mátt og gufelega náttúru Gufes, og ekki afe eins í hinum 

^topuin hreifingum í 'hjaría mannsins, þeim er jafnótt myrkvast og 

óskýrast, heldúr í h o n u m, sem Föfeurnum þóknafeist afe öll fyiling 

®^yldi í búa (Köl. 1, 19), og allir fjársjófeir vizkunnar og þekking- 

^^innar cru í fólgnir (Kól. 2, 3), og mefe sanni gat sagt: jeg og 

^ufeirinn, vife erum eitt (Jóh. 10, 30), og hver, sem sjer mig, hann 

®J0r þann, er sendi mig (Jóh. 12, 45); þeir allir verfea varir vife 

Sufelega miskun, ekM afe eins í einstöku æfikjörum, og ekki afe eins 

óskýru hugbofei, heldur og í hinu dýrmætasta og yíirgripsmesta 
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raiskunarverki; og þegar þeir íinna í hjörtum sínum óumræbanlega 

elsku Gubs og Krists, þá hverfa þær hinar djiipii og þungu hrell- 

ingar sálarinnar, eins og náttmyrkrib fyrir morgunljósinu, og þeir 

verfea gagnteknir af ást á GuSi og raönnum, og finna í sjer hug 

og dug til nytsamregra framkvæmda. 

Og þá er trúin á Drottin vorn Jesúm Krist sáluhjálpleg 

trú, og sýnir þah undir eins hjer á jör&u í raunum og andstreymi 

þessa lífs. Flestir ímynda sjer frelsib og sæluna, sem Kristur 

bobar, eins og gjöf, er þeim verbi fengin á síban ab enduSu þessu 

lífi; og sumir, sem kristnir kallast, gjöra sjer í hugarlund, afe 

þeir hafi lagt svo raikib í sölumar, afneitab svo mörgu, og þolaÖ 

svo mikib, verbi sjer þab endurgoldiö á upprisudegi sínum í hold- 

legum munabi þeim, er þá haíi skort hjer á jörbu, og óvinum 

þeirra muni verfea frá vísaí), svo þeir geti orfcií) hró&ugir yfir þeim* 

En gubsríki er ekki matur og drykkur, nje holdlegur muna^ur og 

veraldleg sæla, heldur rjettlæti og fribur og fögnubur í heilögum 

anda (Rómv. 14, 17). Sá heíir enginn ó&al á himni, sem ekki 

finnur þetta í huga sínum hjer á jÖrbu, og finnur hjer í heimi 

krapta annars heims. Allt hjer á jörbu er ab sönnu ófullkomiöt 

og jafnvel þeir, sem hafa frumgróba Andans, andvarpa eptir lausn- 

inni (Rómv. 8, 23); en samt eiga lindir hins eilífa lífs ab spretta 

upp í hjarta mannsins þegar hjer í heimi, og geta þab líka. Og 

þegar þær gjÖra þab, finnum vjer í huga vorum, a?) fyrirheit Krisf® 

miíia ekki einungis til annars heims, heldur taka þau ab rætast 

þegar hjer í heimi. Og í baráttu, þrautum og þjáningum þessa 

lífs reit Páll postuli þessi hin kröptugu trúarorb, er svo optsinnis 

hafa glætt trúna í hjörtum annara sannkristinna manna: Ou^ 

er meb oss, hver megnar þá móti oss? Hann, sem ekki þyrmdi 

sínum eigin Syni, heldur gaf hann út fyrir oss alla, hví skyldi 

hann ekki og svo gefa oss allt meb honum? Hver -vill ásaka 

Gu?)s útvalda? Gub er sá, sem rjettlætir. Hver er, sem fordæmir^ 

Kristur er sá, sem dáinn er, já, miklu meira, sem líka er upprisiunt 

hver og er á hægri hönd Gubi, jhver eb einnig er mebalgangar* 

fyrir oss. Hver mun svipta oss kærleika I#í*ists? þjáning 

þreuging? eba ofsókn? eba hungur? ^eÖa nekt? eba háski? 
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sver?) ? En í öllu þessu meir enn sigrum vjer fyrir abstób hans, 

sem elskabi oss. J>ví jeg er þess fullviss, aS hvorki dauói nje líf, 

hvorki englar nje höfbingjadæmi, nje völd, hvorki hi& nálæga nje 

hi?) ökomna, hvorki neitt, sem á himnum er, nje heldur neitt, sem 

* undirdjúpunum er, nje heldur nein önnur skepna, mun geta svipt 

Gu?)s kærleika, sem er í Kristi Jesú, Drottni vorum (Rúmv. 

31 0. nn. vvO- þeir eru margir, sem talaS hafa háleit orÖ, 

þau er svo má ab orfei kveba, aÖ hljömaí) hafi sífean í hjörtum 

allra kynkvísla, og ekki a?) eins vaki?) menn til a?i undrast sálar 

styrkleika þeirra er tölubu, heldur einnig kveikt í hjörtum annara 

bann krapt, er sigrast á veröldinni. En ekkert þekki jeg, þaii er 

* samjöfnub geti komi?) vii) þessi or& postulans; og þau eru sprottin 

app úr djúpi kristinnar trúar; maiiurinn, sem tala?)i þau, var kom- 

í skilning um Krists frelsi, og fann þaí) í hjarta sínu, og var 

^^gntekinn af því. Og liver sem á sama hátt færir sjer þa?) í 

*^yt, mun einnig sjálfur komast a?) raun iim, ab trúin á Jesúm 

Krist gjörir oss sæla. 

þessi trú hefir verii) og er enn fyrirlitin í verÖldinni — en 

su fyrirlitning hefir sjálf hegninguna í för meí) sjer, þar sem er 

^hyggja sú, er etur hjörtu mannanna, og þab hib huggunarsnauba 

^stand mannsins, þegar sífelldlega liggur vií), ab kvíbinn sigrist á 

^öninni og sorgin á glebinni, og maburiun sjer ekki fram á annaS, 

eintúma dymmu, og kalla má, a!b hinar glislegu myndir lífsins 

dregnar upp á svartmyrkur daubans. En þegar jeg sje ein- 

^^®rn, er svo mjög ofmetnast — hvort sem þab er af aubæfum, 

metorbum, eba veraldlegri vizku — ab hann dirfist ab fyrirlíta 

Jl’ua helgu trú, þá er ein saman rjettlætir, lífgar og sæla gjörir: 

P keinur mjer í hug sá hinn sami postuli, er hann hafbi ábur 

y^'n* sagt, — ab bönd og harmkvæli bibu sín í hverjum stab, og 

®túb fjöírabur frammi fyrir Agrippu konungi, og hafbi talab um 

^Pturhvarf til Gubs og trúna á Ðrottin vorn Jesúm Krist í>á 

konungurinn svo sem af spottí: lítib vantar á, ab þú hafir 

t^tib mig til ab taka vib kristni; en Páll svarabi í alvöru hjarta 

^ius: þ0gg yJJjJj jgg bibja Gub, hvort sem þar vantar á mikib ebur 

ab ekki ab eins þú, heldur og allir, sem til mín heyra í dag, 

21 
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yrfeu slíkir sem jeg em, ab fráteknum hlekkjum þessum (Post 26, 

28. 29). 

En einnig meh hlekkjum þessum. f>ví sælla er, aí) vera 

bundinn á líkama og frjáls í trunni, enn vera sem frjálsastur ab 

líkamanum til, og standa bundinn í andlegum þrældámi, án tráar 

og vonar á Gub. 

37. 
HVAÐ þAÐ SJE AÐ TRÚA. 

# 

þab er fyrirheit kristinna tniarbragba, a?) þau skuli veita hvflJ 

sálum vorum og eyba æ betur og betur yíirrá?)um syndar og 

sorgar, og gjÖra líf mannsins hjer á jörí)u æ frjálsara og helgara, 

og búa hann þannig undir æ?)ri tilveru; Meb hverju ætla þau sjer 

ab koma þessu til leibar? Hvert er þab ráh, er eigi vib alls 

konar sjúkleika og Öllum sárum ? Hvab heitir sá kraptur, er yng*^ 

hjartab upp, og veitir hinni veiku og rábrúmslitlu mannskepn^ 

núgan s|yrkleika til aÖ geta sigrazt á freistingum og hörmum og 

kvíÖa daubans, og hafib huga sinn og vibleitni yfir daublegleikann 

er ógnar henni og öllu því hún á, og árætt a?) lifa og starfa til ^ 

ávinna sjer hlutskipti í því, sem eilíft er og ævarandi. Ef yj®^ 

spyrjum heilaga ritningu, er ein saman getur skorifc úr hva^ kristin 

trúarbrögb sjeu, og hvílíkur sje vilji þeirra, þá nefnir hún ekkert 

til þess utan trúna; ritningin segir þráfaldlega, ab henni sjen 

gefin fyrirheitin, og vegsaipar hana, svo sem uppsprettu alls gá^®t 

er eigi ab betra og hugga manninn; getir?)u trúah, segir Drottinn 

vor, þá muntu sjá dýrb Gubs (Júh, 11, 40), en án trúar getur 

enginn Gu^i þúknazt (Hebr. 11, 6). Trúin er ekki ab eins tekin 

fram yfir alla mannlega vizku og allar hugmyndir, er skemmta 

hinu tilfinningarlausa viti, og Öll ráb, er mennirnir hafa sjálú*^ 
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hugsab upp, til ab ávinna sjer hylli og miskun gublegrar veru; 

heldur er hún einnig tekin fram ylir lögmálib, fram yfir þa?) lögmál^ 

sem er gublegs uppruna, og aldrei á ab únýtast, og tilgreinir og 

heimtar þáb, sem sjerhver mabur á afe gjöra. Páll postuli kvebúr 

svo ab orbi: „Ef þvílíkt lögmál heffei gefií) verib, ab þab gæti 

lífgab, þá er þab ugglaust, ab rjettlætingin hefbi fengizt af lÖgmál- 

inu. En ritningin sýnir ab allir eru sekir, svo ab fyrirheitib veitist 

þeim trúubu, fyrir trúna á Jesúm Krist“ (Gal. 3, 21. 22). En 

bví úmissanlegri, sem kristin trúarbrögb meta trúna mönnunum* til 

^relsunar, því meiri naubsyn er oss á ab íhuga ebli og ásigkom- 

nlag trúarinnar, og komast í fullan skilning á, hvab þab sje ab 

*rúa. 
Trúin, segir postulinn, er örugg eptirvænting þeirra hluta, sern 

*^enn vona, og úbifanleg sannfæring um þab, er þeir sjá ekki 

(ílebr. II, 1). þa& er og undir eins aubsjeb, ab þar sem skiln- 

'iigarvitin skynja hib sýnilega, og þab sem menn geta heyrt og 

^undib til, þá skynjar trúin hib úsýnilega og andlega. 

Þ^b er ekki trú, þðtt þú sjáir ab sðl og tungl og stjörnur gangi 

himinhvolfib eptir úbifanlegum og öflugum lögum, og ab sumar 

vetur, sáning og uppskera, komi hvort á eptir öbru í rjettri 

í'Öb; og jafnvel þdtt ab hátign náttúrunnar Tylli hjarta þitt undrun 

lotningu, og jafnvel þðtt þú kallir náttúruna Gub, þá er þab 

^kki trú ab heldur, því hugur þinn' stabnæmist enn þá vib hib 

^ynilega og skynjanlega. því segir og postulinn enn fremur: fyrir 

Ifúna komumst vjer í fullan skilning um ab heimurinn sje til 

^rbinn fyrir Gubs orb, á þann hátt, ab hinir sýnilegu hlutir sjeu 

orbnir af hinum úsýnilegu. Meb trúnni hefjum vjer oss þá yfir 

JJ^áttilruna og allt hib skynjanlega, tíl hins háleita, eilífa, úskapaba 

sem ab er annab enn veröldin, og köllum hann Skapara 

^orn og Ðrottin. þab var ekki trú, þútt mennirnir sæu verk 

^'sts; þau Ijúmubu í augum trúabra og vantrúabra, eins og sálin 

yfir vondum og gúbum. En ab lærisveinar Krist könnubust 

^blegan mátt hans í þessum verkum, þab var trú; því hold 

blúb gat ekki birt þeim þab (Matth. 16, 17). Og þegar vjer 

í dag tökum vib vitnisburbinum um Krist, þá er þab trú; því 

21* 
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vjer höfum ekki sjeb þab, er þeir sáu, en vitnisburhurinn um þab 

brærir huga vorn og hjarta, vjer finnum a& hann er sannur og 

truanlegur, og þannig geta þessi hin huggunarauÖugu orb Drottins 

vors átt heima hjá oss: sælir eru þeir, sem ekki hafa sjeb, og 

trúa þó (Jöh. 20, 29)! þess vegna er þaí) og, ab eins og vonin 

er ekki framar von, úr því hún er búin ab rætast,* þannig mun 

og trúin ekki framar vera trú, heldur sko&un, þegar oss eitt sinn 

aubnast ab skoba augliti til auglitis. En vjer göngum enn þá i 

trúrini, en ekki í skobuninni (2. Kor. 5, 7), og á meban er þab 

fyrir trúna, ab vjer skynjum himneska og eilífa hluti, á meban er 

hin jarbneska tilvera vor einskisverb og þýÖingarlaus, utan vjer trúum. 

Trú þarf þekkingar viÖ, því hver, sem trúir, trúir einhverju, 

og.þetta, sem hann trúir, verbur hann aÖ þekkja. Postulinn kveÖur 

svo ab orÖi: hvernig eiga þeir aÖ trúa á þann, sem þeir hafa 

ekkert um heyrt? en hvernig eiga þeir aÖ heyra, án þess neinn 

sje til, er prjediki? og enn fremur segir hann: þannig keinur 

trúin af heyrninni, en gu&sorb lætur menn heyra (Romv. 10, 

17). Enginn getur trúab á Gub, uema hann viti Gub sje til, og 

endurgjaldi þeim, er leita hans. Satt er þaÖ ,afe vísu, ab himnarnir 

framtelja lofgjörÖ Gubs, og öll verk hans vitna um hann; þab 

ab vísu satt, aÖ mebvitundin um Gub er mebsköpub hjarta sjerhvers 

manns; en meÖvitundin sefur, og auga mannsins fær ekki lesib 

nafn Gubs í sköpuÖum hlutum, áÖur eyra hans heyri þaÖ nefnt- 

Enginn getur trúab á þann, er Gub út sendi, nema dýr& Krists sje 

ábur búin aÖ birtast honum. Enginn getur ímyndab sjer af sjálfs- 

dáÖum, hvílíkur Kristur hafi verib, og hvaÖ hann hafi kennt og 

gjört og þolaÖ, heldur verbur sjerhver maÖur aÖ nema þaÖi fago- 

abarbobskapur Krists hlýtur ab vera undirstaba þekkingarinnar a 

honum, Kristur þarf ab verba boÖaÖur á jörbunni, ábur enn menn- 

irnir geti tekiÖ vi& honum í trúnni. þess vegna þarf maÖurinn setíÖ 

ab hafa ÖÖlazt nokkura þekkingu, ábur enn trúin ge'ti lifnab í hjart- 

anu, Ab vísu hafa margir, sem hafa ab eins haft litla 

og ófullkomna, verib miklu trúarsterkari, enn surair abrir, er vita 

hafa miklu raeir, en villzt út í efablaudnar hugsanir; en þeir hafa 

þú aí) eins trúab því, er þeir þekktu, þött þekking þeirra 
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veri?) ófullkomin; og þegar hjartab er hreinskilib og trtíir Gubi, þá 

verfeur trtíin æ fagnaharsælli, eptir því sem þekkingin eykst. Vjer 

viljum ekki ginna þá upp á svimháar hæhir, nje nifcur í hin 

dymmu imdirdjtíp, sem eiga a?) vinna á láglendinu; vjer viljum 

^kki skora á kristinn almtíga til djtípsærra og örbugra rannstíkna; 

því sannindi kristinnar trtíar skína ah sönnu gegnum himna himn- 

^nna svo hátt sem -hugurinn getur lypt sjer, en þau skína og í' 

'ialnum og fylla hann bltímum og ávÖxtum; e&ur meh Öbrum 

orbum: fagnaíiarboÖskapur Krists hefir í sjer auíilegí) og fullnægju 

handa Öllum mönnum, hversu tílík sem kjör þeirra eru, bæbi á 

andlegan og veraldlegan hátt, handa barninu og fáfræbingnum, 

olns og handa spekinginum og hinum margfrtíÖa. En hve furfe- 

^nlegt er þaí), ab á þeirri Öid, er svo almennt lofar þekkingu, og 

loitast vib æ meir og meir ab ávinna sjer aubæfi hennar, á þessari 

óld láta allflestir sjer nægja meb svo tígreinilega og litla þekkingu 

^ sannindum kristinnar trtíar, 'ab þeir vita varla af aí) segja, hvab 

f^gnabarbobskapur Krists hafi fært veröldinni; og hvernig eiga þeir 

ab trtía þeim fagnaÖarbobskap, sem þeir þekkja ekki ? Nei! 

jafnvel þtí mabur heimti ekki af þjer ab þtí sitjiv á mebal kenni- 

í'ebranna^g spyrjir þá og svarir þeim; þá er samt aldrei nein 

®annarleg trtí í hjarta þínu, nema þtí getir sagt, ab svo miklu 

^®yti sem skilningur þinn og krlngumstæbur leyfa: jeg veit á hvern 
• 

J®g hefi trtíab (2. Tím. I, 1. 2), nema þtí, sem lætur ekki á bresta 

Önniir tækifæri ab verja meiningar þfnar og málstab þinn, btíir 

Þ^g undir ab geta varib þig meb htígværb og lotningu fyrir hverjum, 

8em krefst, ab þtí gjörir grein fýrir þeirri von, sem í þjer býr (1. 

3, 15T 

En þekking er ekki eins mikib og sannfæring, því þekking 

hefir þr'í^ þegar þtí getur skýrt frá, hverju abrir írtíi; en sannfæring 

efir þij eins, er þtí trtíir sjálfur, er þtí fellst á og sam- 

lykkir þau sannindi, sem koma fram í huga þínum. þetta sam- 

fiykki sem gjörir þekkinguna ab trtí, kemur fram af fylgsnum 

^^larinnar, og einmitt til þess vill Gub ala oss upp og lagfæra, ab 

samþykkjumst því, sem rjett er og satt í djtípi hjarta vors. 

" t meban hjartab er ekki ijett, verbur og trtíin röng, og því 
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getura vjer me?) sanni sagt, afe af trú raannsins megi sjá hvílíkur 

hann sje* Sú kenning er til, aí) samkvæmt henni þjúna menn 

Guí)i, meí) því aí) hata og ofsækja og kúga, og verja málefni 

sannleikans, er þeir kalla svo, me& báli og brandi; en fallist nokkur 

í hjarta sínu á þessa kenningu, hlýtur hjarta þess manns ab vera 

drottnunargjarnt og harbúbigt og grimmt* Sú kenning er til, sem 

trebur undir fútura reglur sibsemiiinar, og kallar hib illa gott og 

ber sig ab únýta lögmál Guí)s; en fallist nokkur í hjarta sínu á 

þessa kenningu, hlýtur hjarta hans ab hata reglusemi og stjorn, 

og sækjast eptir forbobnum hlutura. Sú kenning er til, seni leyfii^ 

aí> breyta ranglega, ab Ijúga og svíkja, til ab koma fram gúöuni 

ásetningi, er menn kalla svo; en fallist 'liokkur á slíka kenningu, 

hlýtur hjarta hans ab vera limskufullt og fiárátt. En sú kenning 

er og til, sem bobar rjettlæti Guí)s og kærleika; hver, sem sara- 

þykkist þessari kenningu, verbur og í hjarta sínu ab bera lotningu 

fyrir Gubi og ást á Gubi og mönnum. þetta samþykki, sagöa jeg, 

kemur fram af fylgsnuin sálarinnar, þess vegna stybst þab ekki 

afe eins vib ástæöur þær, er vjer höfum' til ab hrinda meb raot- 

bárunum, og einungis leitast vib afe þrýsta vitinu til a& samþykkj- 

ast; þú getur yitaí), þútt þú trúir ekki; viti þínu getur^’erib full" 

nægt, þútt hjarta þitt sje ekki enn farib ab finna til afls sannind- 

anna, og taki ekki vib þeim meb fullu saraþykki; trúin er ekki 

homin fyrr enn Öll sálín finnur hvíld í sannindum, er hún vi^ur- 

kennir. Slíka trú Ijet postulinn í Ijúsi, þegar Ðrottinn vor spurí)! 

lærisveina sína, hvort þeir einnig vildu fara burt ? og hann svaraí)! • 

Herra! til hvers ættum vjer ab fara? þú hefir orb hins eiKfa Kfs 

(Júh. 6, 67. 68). 

þab er samt ekki núg, aí) vjer samþykkjumst kristinni kenn- 

ingu hugsunarlaust, heldur þurfum vjer enn fremur, svo trú vor 

geti verib sönn og lifandi, aí) tileinka oss hin viíiurkenndu sann- 

ind'i, og heimfæra þau til sjálfra vor og þess, sem kemur frní*^ 

vib sjálfa oss. þú hefir í frá baniæsku heyrt talaí) um gu^I^S^ 

stjúrn, er ræÖur öllu, stjörnum hiininslns og orminum i Úupf^ 

inu; þú hefir á rúsömum stundum fallizt á þaí), er þú heyr^ii*, ^ 

vjer eigum ab gjÖra þab, sem í voru valdi stendur, og folí^ 
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Wtt á Guí)s vald og ’varpa allri áhyggju vorri upp á GuÖ, því 

honum er annt um oss (1. Pjet. 5, 7). Afe svo miklu leyti er nú 

ab vísu truin til í hjarta þínu, en nú er eptir a?) reyna hana. 

þser stundir koma í lííi þínu, aí» dveíjramökkinn dregur upp yfir 

höfí)i þín sjálfs, og ef þú heimfærir þá enn til sjálfs þín, þa?) er 

þú á'bur haffeir kannazt Yib, ef þú segir vih sjálfan þig: hjer er 

Gub einnig; ef þú, í dymmunni umhveríis þig, lyptir sál þinni til 

bans, semsleppir eldingunum út, svo þær þjúta af stah og segja vih 

hann, eins og þjúnar hans: hjer erura vjer, til hans, sem lætur 

vizku í flug þeirra og gefur loptsjúnunum vit (Job. 38, 35. 36); 

ef eldingunni lystur ,ni?)ur vi?) hlib þjer, og þú segir enn: enginn 

titlingur fellur til jar&ar án vilja míns himneska Föburs, og jafnvel 

Öll mín höfubhár eru talin (Matth. 10, 29. 30); ef rangindin úgna 

sjálfum þjer, og þú segir enn: þau hef&u alls ekki vald yfir mjer, 

tiema þeim væri gefib þaí) hjer aí) ofan (Júh. 19, 11); ef a?) þú 

®egir enn, hvílíkar ógnanir sem bera þjer ab höndum: ef Gub er 

oss, hver getur þá verií) í móti oss (Rómv. 8, 31)? — þá 

þú trúabur. pú heíir í frá barnæsku heyrt, afe Jesús Kristur 

hafi komib í heiminn, til ab gjöra synduga menn sáluhólpna (1. 

1, 15); þjer hefir, ef til vill, þútt þessi ræba trúanleg, og 

þess í allan máta, ab vib henni væri tekib; þú hefir, ef til 

á fógrum og inndælum stundum æfi þinnar, fundib til þess, 

þab er hib eilífa lífib, ab vjer þekkjura einan sannan Gu&, og 

þann er hann sendi, Jesúm Krist (Jóh. 17, 3); og ab svo miklu 

*eyti hetir trúin verib í hjarta þínu. En svo kemur raun trúar- 

mnar; þær stundir koma, er óvinur sálar þinnar sviptir þig Öllu 

h'austi og allri von, þá er þjer finnst þú sjert einmana, yfirgefinn, 

S^atabur, þá ev raennirnir, ef til vill, hafa lokab hjörtum sínum 

^yvir þjer, þá er þú íinnur ekki veginn til Gubs, eins og fyrr meir, 

Þá er þjer virbist Fabir lífsins vera búinn a?) breyta sjer í harban 

^úmara, og þú dirfist ekki ab nálægja þig ^veldisstóli hins rjettláta 

^ allri synd þinni og volæ&i. En ef þú þá enn, undir þessari 

"^sókn heldur í hönd Frelsara þíns, ef þú segir vib sjálfan þig: 

Haun er ekki kominn til ab kalla rjettláta, heldur synduga, til 

^pturhvarfs (Matth. 9, 13), Gub sendi ekki Son sinn í heiminn, til 
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þess hann skyldi dæma heiminn, heldur til þess, aS heimurinn 

skyldi. verba frelsabur fyrir hann (Jdh. 3, 17), og ekki sendi Gub 

hann einungis vegna alls heimsins, og ekki einungis vegna fáeinna 

utváldra, heldur til þess, ab hver, sem á hann truir, skuli ekki 

glatast; þess vegna er hann og minn Frelsari og minn Fri^- 

þægjari, hann kallar mig einnig, og þann, er til hans kemur, 

mun hann ekki frá sjer reka, því hann kom af himnum ofan, til 

ah framkvæma vilja þess, er sendi hann, en þab er vilji FöSursins, 

er sendi hann, ab hann glati engu af því, sem hans himneskur 

Fabir hefir gefib honum (Jóh. 6, 37 o. n. v). Ef þú segir þetta, 

og finnur til þess, og tileiokar þjer þaö í hjarta þínu, og heim- 

færir þah til þín sjálfs í eymd þinni, þá ert þú trúa^ur. 

hefir heyrt í frá barnæsku þinni þessa kröfu: sýn mjer trú þína í 

verkum þínum, þú hefir samþykkzt því, þegar þú heyrbir sagt: 

eins og líkaniinn, án andar, er dauhur, svo er og trúin dau^j • 

þegar hún er án verkanna (Jak. 2, 18. 26), og ab svo mikln 

leyti hefir þú hina rjettu kristilegu sannfæringu; en þá fyrst, er þn 

heimfærir þetta til þín sjálfs, er þú segir vib sjálfan þig í freist- 

ingum lífsins: hvers vegna kallar þúKrist: Ðrottin þinn, og gjnri)’ 

samt ekki þab er hann bý^ur (Lúk. 6, 46) ? — þá fyrst hefii' 

þú hina sönnu lifandi trú. ' 

En postulinn segir: trúin er örugg eptirvænting þeirra 

hluta, er menn vona, og úbifanleg sannfæring um þab, er þeiJ' 

sjá ekki. Ef jeg nú finn til þess stund og stund, ab þessi sann- 

færing lyptir hjarta mínu til himna, og eykur aíl þess og 

þab sælu, en hverfur svo aptur ab vörmu spori, ef jeg finn þ^^ 

jafnabarlega á mjer, ab jeg er veikur og duglaus, og vantai* 

krapta til þessa lífs, og von um annab-Iíf, hvernig get jeg þ^^ 

sagt, afe jeg sje trúafcur ? Hve miklu Ö&ru vfsi lýsir ritningi^ 

ásigkomulagi hinna trúufeul Hún setur oss jafnan fyrir sjúnir tni 

Abrahams, er Páll postuli kvebur svo ab orbi um, ab hann sje 

fa&ir allra vor fyrir Gufei, þeim er hann trúöi, þeim er h'fgíi* 

hina dauhu og kallar þá hluti ■ sem ekki eru, eins og þeir væru 

til; hann trúbi meh von, í vonarleysu, 'og veiklabist ekki í trunnií 

og ieit ekki á þab, er virtist meb öllu ab önýta von hans; hann 
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V 

efabist ekki meb vantrú um fyrirheit Gufes, heldur styrktist hann 

^ trúnni og gaf Guí)i dýríiina, og var þess fullöruggur, ah þafe 

er hann hafí)i lofah, hefSbi hann og mátt til a?) efna. ' þess vegna 

var honum þaí) og til rjettlætis reiknah (Rúmv. 4, 16 o. n. v). 

þannig getur og trú vor þá ab eins orbib rjettlætandi og sálu- 

^jálpleg trú, er hún þýtur ekki eins og snæljás yfir götu vora, 

^eldur skín eins og síljámandi sól, er vjer rennum meí) stöíuglyndi 

®keií) þab, sem oss er fyrirsett, er vjer horfum til Jesú, höfundar 

og fullkomnara trúar vorrar (Hebr. 12, 1. 2). 

þegar trúin er til í hjartanu, getur hún ab vísu vakib útta 

og á ab gjöra þab, því ef vjer áköllum hann sem Föbur, er 

áæmir án manngreinarálits hvern eptir sínum tilverknabi, þá ber 

oss ab hafa andvara á. dagfari voru um útlegbartíma vorn (I. 

^jet. 1, 17), og eíla sáluhjálp sjálfra vor meb ugg og <5tta (Fil. 

% 12). En samt á trúin jafnan ab kveikja trúnabartraust, 

því sonarlegt trúnabartraust á Gubi er hib rjetta ebli trúarinnar. 

þess vegna eru þab og hin rjettu orb trúarinnar, er vjer segjum: 

j^g trúi á Gub hinn almáttuga Föbur, jeg hefí ekki traust á 

’'^6i'öldinni, nje á fjársjdbum hennar, nje á veldi hennar og dýrb, 

j®g hefí ekki traust á sjálfum mjer nje Öbrum mönnum, heldur 

vona jeg til Drottins Gubs míns, sem skapaí) hefir himininn og 

jorbhia og haíib og allt scm í þeim er, og efnir loforb sín ab 

^fíífu (Sálm. 146, 5. 6); jeg trúi á Jesúni Krist, Gubsson ein- 

S^tinn, Drottin minn og Lausnara, jeg hefí ekki traust á rjettlæti 

®jálfs á gjörbum mínum og gðbverkum, jeg veit aí) mig 

^kortir heibur í Gubs augliti, og ab jeg er í skuld, sem jeg aldrei 

goldib, en í Kristi Jesú, Drottni vorum, höfum vjer djörfung 

^g abgang meí) trúnabartrausti, fyrir trúna á hann (Ef. 3, 12); 

J^g trúi á heilagan Anda, jeg sje og verb var vib freistingar þær 

^g hættur, sem umkringja mig og geta bægt mjer frá aí) Öblast 

^^sríki og hans rjettlæti og jeg reifei mig ekki á vit mitt, sem 

^*tli8t svo optlega, nje á hjarta mitt, er verbur svo hæglega á 

dregib, nje á styrkleika vilja míns, er hefir svo optlega 

^gast látib, en jeg trúi því ab heilagur Andi sje til, almáttugur 

^di sannleiks og huggunar, er kemur frá Föbiirnum og Syninnrn 
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í hjarta þess, er biibur einlæglega, og jeg er sannfœrbur um, aí» 

cf jeg fyrirbý honum staÖ í mjer, ef jeg þekkist áminningar hans 

og handleiSslu, þá frelsar hann mig úr Öllum freistingum og 

hættum, og leibir mig til gubsríkis og hins eilífa lífs. — þessu 

truir sál mín, og finnur frib og fögnub og athvarf í trú sinni. 

38. 
I 

f>AÐ ER SKYLDA AÐ TRÚA. 

Margar syndir eru til, sem almennt eru kaliabar þab, sem 

þær eru. þegar glæpir rjúfa gublega og mannlega niburskipunj 

þegar ösvífnir lestir brjötast undan yíirrábum sibseminnar, þegar 

sakleysinginn er afvega leiddur, þegar embættismenn hafa svik i 

frammi, þegar einhver tekur undir sig íje sem honum hefir verib 

fyrir trúab, þá öegja allir: þab eru rangindi og synfi. En margar 

syndir eru og til, er menn kannast ekki vib, og fáir sem eng*r 

hirba um, í sínu fari nje annara. A meSal þessara synda, sem 

ekki er gaumur gefinn, er og sú synd, ab trúa ekki á Guí), þ^^ 

mundu þab vera margir, sem telja þab til áfellis sjer ebur Öbruiu ? 

Jeg hefi hegbab mjer öabfinnanlega — segir margur hver — 

hefi varbveitt mig öflekkaban af löstura, jeg hefi goldib hvcrjum 

sitt, jeg hefi gætt embættis míns, jeg hefi verib mörgum til ub- 

stobar; en þö jeg geti ekki borib í mÖti, ab jeg hafi aldrei baft 

neina hugmynd um þab, sem menn kalla gublega og andleg^ 

hluti, þö jeg raunar hafi aldrei hirt um, hvort jeg hefbi þess3.r 

hugmyndir ebur ekki, þö mjer hafi þött þær kynlegar og ötrúleg^^í 

svo sál mín hafi ekki getab hvílzt í þeim; þá hefir þetta ab eíns 

verib stefna hugar míns, og engu breytt í líferni mínu, svo 

þarf ekki ab gjÖra neinum reikningsskap fyrir þab. Verib getur 

— segir hann enn fremur — ab fáfræbingurinn sje sælli, enn je»j 
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þar seni efasemdirnar dnába hann ekki, og hann hefir trtíartraust, 

®r mig vantar; jeg er nú btíinn ah smakka ávöxtu þekkingarinnar; 

fribur trtíarinnar, sem hjarta mitt naut, meÖan jeg var barn, er 

öu horfinn og kemur aldrei aptur, efasemdirnar brjótast inn í 

»álu mína undir eins og j'eg fer að hugleiba andlega hluti, og þess 

▼egna hlibra jeg mjer hjá því. Verií) getur þetta sje dgœfa mín, 

en þab er ekki mjer a?) kenna, 

Samt sem áhur sagbi Drottinn vor, þegar hann var sA tala 

Anda sannleikans, er hann setlabi ab senda í heiminn, ab 

þessi Andi .mundi gjöra heiminn sannan ab synd, af því menn- 

hnir trybu ekki á Krist (Jöh. 16, 8. 9); og postuli Drottins fer 

þab enn þá harbari or&um, er hann segir: allt, sem ekki 

l'ram kemur af trtí, þab er synd (Rómv. 14, 23). þaí) er ab 

®kilja: ef þtí fremur athafnir þínar af eintömum vana, efeur aí) 

daimum annara manna, ef þtí gjörir gö&verk þín til a& öblast 

beibur af mönnum ebur endurgjald, þá er ekki ab eins Öllu lofi 

þeirra fyrirfarib, hversu g<5& og fögur og mikilsverb sem þau 

■'^ii’bast ab vera, heldur er þab synd, ef þtí lætur vana og gebþóttaí 

^^ur hjegömagirnd, ebur sjerplægni, rába gjörbum þínum, þegar 

uokkub ríbur á; því þtí átt ab breyta eptir þekkingu og sann- 

feringu, en þessi sannfæring getur ekki verib til, nema htín stybjist 

gublega hluti, eÖur sje byggb á trtínni á Gub og fullri von 

líki hans, 

En þó þab sje sjaldgæft, ab trtíin sje svo algjör sem htín 

®otti ab vera, þá er þab og sjaldgæft, ab hana vanti me& öllu. 

hefi sjeb, hversu hirbulausir mennirnir erii um hin helgu sann- 

er þeim ber ab kannast vib og trtía, jeg hefi heyrt á hib 

S^Iausa, hæbilega, gublausa tal þeirra, og þó hef jeg komizt ab 

^auu um, ab eins og margir eru verri enn þeir segja, svo eru 

margir betri, enn þeir vilja sýnast vera; þeir skammast sín 

l^artnær af því ab láta sjá þeir óttist Gub, en geta samt ekki ab 

leyti gengib á móti hinum betra hluta eblis síns, þeir geta 

^l^ki ab öllu leyti roíib samband sitt vib Skapara sinri og Drottin, 

trtíiu felst sanit eins og veikur neisti í sálu þeirra, og optlega 

Slasbist htín, enda í þessum mÖnnum, og verbur ab Ijósum loga, 
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Gubi til dýrbai' og mönnunum til yndis og nota. En ef hin 

daufa og hálfvolga og hvikula trii kemur svo miklu góíiu til 

leibar, hve miklu meira mun þá hin fullkomna og stahfasta trtí fá 

á orkab! Himnaríki er líkt kröptugu og gó&u frækorni, er menn- 

irnir sá, þab dafnar smátt og sraátt, og gnæíir yfir önnur grös, 

er ætlubu ab kæfa þafe niíiur, og verfeur ab eik, svo ah fuglar 

himinsins koma og byggja sjer hreibur í því (Matth. 13, 31* 

32); þannig hefir farib um þaí) í heiminum, og þannig fer um 

þab í mannlegu hjarta. En eigum vjer þá ekkert a& gjÖra vib 

þab, nema horfa á, og vita hvort þaí) komi og hvort því heppnist 

ab vaxa? 0! sje þab synd aS trua ekki, þá er þaí) og skylda 

ab trúa. 

Er þab skylda ab trua? þú skeltist af þessu, ef til vill, þ^^ 

heldur, vjer ætlum nú aptur ab fara ab tala eins og l>eir, sem 

leitubust vib ab hjupa þjdbirnar í vanþekkingu, svo þeir gætu 

leitt þær hvert er þeir vildu, sem höfbu tekib undir sig lykla 

þekkingarinnar, ekki til þess ab Ijúka upp fyrir öbrum, heldur 

öllu fremur til ab loka þá úti, og skipubu mönnunum hverju þeir 

skyldu trúa, og leitubust einnig í þessari grein vib ab leggja 

öbrum á herbar þunga byrbi, er þeir, ef til vill, hirtu ekki um 

ab snerta sjálfir einum fingri. - þú hefir þá í huga hina blindu 

t r ú, er menn kalla svo, en jeg verb ab segja, ab þútt varii* 

minar geti nefnt bæbi þessi orb til samans, getur samt hugur minu 

ekki sameinab þýbingu þeirra. Trúin, hin innsta, óbifanlega sann- 

færing, er veitir andanum og hjartanu hvíld og líf, og verbur sú 

lífslind, er hugsanir og orb og gjorbir framkoma af: hvernig 

ætti hún ab vera blind, svo hún vissi ekki, hverju hún trybi nje 

hvers vegna hún trybi? Trúin, hin hjartgrúnasta sannfæring um 

gubleg sannindi, sem einmitt er mál á milli Gubs og þess mannSí 

og segist trúa; hvernig ætti hún ab vera blind, svo ab nokkur 

Ijeti abra trúa fyrir sig, og hjeldi hann gæti sagt þeim ab ábyrgj- 

ast, hvort hann færi rjett ebur rangt? Ab vísu getur þab verib| 

ab vjer, eins og kristnum sæmir, hlýbnumst valdi Drottins vors og 

Frelsara í sumum efnum, sem vjer erum ekki enn þá búnir ub 

skilja ebur kannast vib; en þú er þab raunar sannleiki Krists og 
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gubdómleiki, er vjer trúuni, og þess vegna liei?)rum vjer sjerhvert 

orf) hans, og þykjumst ekki eiga vald á ab hafna neinu af því, 

sem hann hefir sagt, þútt skilningur vor og tilfinning sje ekki 

6nn búinn ab fallast á þab; en meban oss er ekki svo farif) fram, 

meban sannleikurinn býr ekki í huga votum og hjarta, þá eflir 

hann oss ekki heldur af) vizku og frif)i, og þess vegna er samþykki 

vort ekki veruleg trú. 

Hin mikla, hin heilaga skylda af) trúa, felur í sjer fyrst og 

fiemst þá skyldu ab leita sannl.eikans, og leita hans mef) 

^lvöru og einlægni. Og þessa skyldu leggjum vjer á samvizku 

sjerhvers manns ; því ef vjer leitumst vit af) finna lykla þekkingar- 
« 

'unar, þá gjörum vjer þab sannlega ekki af því, vjer ætlum oss 

meina kristnum almúga inngöngu í musteri hennar, heldur 

^iklu fremur af því vjer girnumst a!b Ijúka því upp, sem bezt 

^jer getum, og bjoba Öllum mÖnnum inngöngu; og þegar vjer 

prjedikum fagnafearbobskap Krists fyrir fátæklingum af) dæmi og 

Drottins vors, þá gjörum vjer þab ekki til a& teygja þá 

^ptir oss, beldur til þess, ab leifia þá til Drottins, svo þeir trái 

sjálfir og verfei húlpnir af trú sinni. Mismunur er ab sönnu á 

nábargjöfum, en andinn er samur (1. Kor. 12, 4) og trúin er 
• • 

Sumir geta komizt lengra enn sumir í skilningu leyndar- 

^ánaa Gubs og Krists, og ráfeib úr fleirum efamálum; en samt 

'^erba alltaf sum efamál eptir, sem enginn daufelegur mabur getur 

rábib, og öllum eru leynd. En undirstöbu trúarinnar getur 

hiiin fáfrobi Öblazt ekki síbur enn vitringurinn, og trúin getur veitt 

^^''erjum manni sælu, ef hann af) eins elskar sannleikann, ef hann 

eins er hreinskilinn vib sjálfan sig, og hvorki trúir nje afneitar 

^^ugunarlaust. Gáum nú ab atrifeura kristinnar trúar. Hvort 

sje til yfir þjer ebur ekki; hvort vibburbir jarbarinnar sjeu 

^átnir afskiptalausir, sem leiktafl tilviljunarinnar eíiur mannlegrar 

S^íiþekkni, hvort ovi&rá^anlegt vald skynsemdarlausra forlaga stjúrni 

þeitn, ebur hvort auga hins lifanda Gubs sjái, og hönd hans haldi, 

Andi hans niburskipi og stjúrni; hvort sá, sem kristnir mcnn 

^Ua Drottin sinn og Frelsara, haíi verií) ringlabur og fariÖ meb 

ebur hann hafi komib af himnum ofan til ab færa heiminura 
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líf; hvort sá Andi', sem hvetur oss og aí)stofcar til a& leita sann- 

leikans, ab breyta rjettvíslega, ab varbveita kærleikann í hjörtum 

vorum, sje andi heimskunnar, er leifei oss í villu og raski farsæld 

vorri, og kalli oss frá ákvörfeun vorri á jörbunni, til afe telja oss 

á draumörum um himneska hluti, er vjer hvorki getum þekkt 

nje öfelazt hjer í lífi, eiur hann sje heilagur Andi, er einn saman 

kveiki hib sanna líf í hjörtum vorum og leií)i oss til þess tak- 

marks, sem oss er fyrirsett; hvort reikningsskap vorum sje lokih, 

þegar vjer lokum augum vorum í daufeanum, ebur hvort rödd sje 

til, sem hljdmi nibur í grafirnar, og kalli sjerhvern mann fram 

fyrir döminn; hvort vizkan hjafcni ab lokunum og verbi a?) engu, 

ásamt meb heimskunni, og rjettlætib meb drjettlætinu, og kær^ 

leikurinn meb hatrinu, ebur hvort gubsríki komi: ekkert af þessu 

útheimtir frábæra yfirburbi sálarinnar nje sjerlegt tækifæri til ab 

afla sjer þekkingar og speki, til.þess þab verbi viburkennt, heldur 

ab eins hreinskilna íhugun í samvizkunni. En er oss þá ekki 

dhætt ab segja, þaí) sje skylda sjerhvers manns, ab leitast vib ab 

komast til slíkrar viburkenningar ? þaí) er, ef til vill, ekki ab Öllu 

leyti á þínu valdi, hvort þjer aubnast þab fyrr ebur seinna, og á 

fullkominn hátt; en ef þú hirbir ekki um ab íhuga þetta mál, 

ebur þú hefir þjer til leiknis ab vekja í þjer þær efasemdir um 

einstaka hluti, er geta aptrab þjer frá afe fallast á þab, sem skyn- 

semi þín og samvizka fá ekki í múti raælt, í því sem snertir 

hÖfubatribi allrar trúarinnar, þá köllum vjer slíkt synd, því þ^^ 

er brot á helgri skyldu. Sjál Gub talar til vor í verkum sínum 

umhverfis oss, og æfikjörum þeim, er hann sendir oss, bæbi þ^ 

er hann blessar og þá er hann reynir, og þá er hann aubmykn'í 

og þá er hann tiptar; hann talar til vor í hinum undarlegu til- 

finningum samvizku vorrar, í* hinum háleita fribi hennar og hræb- 

ilega kvíba hennar; Guí) talar til vor í hinum gömlu, heiIÖg^ 

opinberunum, og um fram allt fyrir hann, sem Gub hefir I^^*^ 

birta sáluhjálplega náb sína öllum mönnum, þann er gat meb sanui 

sagt um sjálfan sig: jeg er vegurinn, sannleikurinn og lífi^ (dúh- 

14, 6): og þö ætti þafe ab vera manninum leyfilegt, ab vita alls 

ekkert um neitt af þessu ? þab ætti ab vera syndlaust fyrir manninn, 
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vilja ekki vita, hvafean hann sje kominn, nje hvert hann muni 

^ara, hvílíkt vald þab sje, er hann lifir undir, hvílíku lÖgraáli hann 

^lgi afe hlýöa, hvíjík von a?) skíni á leiö hans, hvílíks athvarfs 

hann geti leita?) og megi leita í skelfingum lífsins og daubans og 

^dmsins? ÓI svo sannarlega sem þah er synd, a?) láta lei&ast íhug- 

'tnarlaust, hvert sem hjátrtí og lygi og svik vilja teima oss, svo 

sannarlega er þah og synd, er menn loka eyrum sínum fyrir röddu 

Bannleikans, og þykjast breyta viturlega í ab sntía sjer undan 

geislum þeim, er Ijtíma hjer ofan ab yfir vegu daublegra manna 

^ jörbunni, og ekkert vilja vita, nema þab, sem snertir holdlega 

og stundlega hluti. 

En þessi áminning um ab kannast vib þab sje skylda a& 

trtía, nær engan veginn til þeirra einna, sem ekkert þekkja til 

hinna kristilegu sanninda, og hafa annabhvort virt þau einskis 

afneita?) þeim; htín nær einnig og einkanlega til þeirra, sem 

hafa öMazt þekkingu á sannleikanum, og fallizt á hann, og tekife 

honum í hjörtum sínum, og ætla sjer engan veginn ab afneita 

^onum aptur. Og þar sem hinir fyrr nefndu geta gjört gis ab 

þessari áminningu, eins og Öllu öbru, þá geta hinir síbar nefndu 

okki vísab henni frá sjer; því, þtí átt ab trtía því, er þtí 

^í^urkennir, þtí átt eA halda þjer fast vib þab, og gjöra þab 

eign þinni, og nota þab í líferni þínu, svo þtí getir af því 

oi'bib vitrari og betri og styrkvari og sælli. 

Jeg tala því vib þig, sem viburkennir Krist, eins og jeg tala 

sjálfan mig. pú segist viburkenna og viburkennir líká sjálfsagt, 

®^ki ab eins ab Gub sje til, og endurgjaldi þeim, er leita hans, 

||oldur einnig ab Gub hafi leitab þeirra, er ekki leitubu hans, ab 

^ann sje miskunsamur einnig vib hina tíþakklátu og vondu (Ltík. 

í 35), ab Gub hafi elskab heiminn og elskab mannkynib jafnvel 

þab var fallib og orbib gjörspillt, og hafbi risib upp í mtítí 

onum, og brotizt undan lögmáli hans, og smlib hjarta sínu frá 

^aparanum til skepnunnar; þtí viburkennir, ab Jestís Kristur sje 

J^tgenginn frá hinum eilífa Föbur og Miskunara, ^ab hann hafi 

lífi sínu hjer á jörbu í gublegum krapti, bæbi í tilliti til 

®^ningar sinnar og verka, ab hann hafi fórnfært sig fyrir synd 
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veraldarinnar, ab danbinn hafi ekki megnab aíi halda honum f 

fjÖtrum sínum, ah Guh hafi gjÖrt hann dýrfelegan og kallaí) hann 

fram af myrkri grafarinnar, a?) hann hafi farib heim til FöíiursinSj 

og honum sje gefih allt vald á himni og jörfeu; þii vihurkennir, 

ah fyrir Jesum Krist sje sannleikur GuSs opinberahur til vizku og 

huggunar Öllum kynslö&um,' a?) hann hafi afrekah þá friSþæging, 

er sjerhvert i&randi og sundurkramife hjarta geti fundih lækning U 

ah hann hafi opnah veginn til himnaríkis, og ah hann hafi getaí) 

meb sanni sagt þessi orb um eyrindi sitt hjer á jÖrí)u, í hinni 

fullu og öend^nlega miklu þýfeingu þeirra: þah er fullkomna^* 

Og hvab er þab þá, sem heiminn vantar enn þá, þar sem frelsunin 

er fullkomnub? f>u svarar mjer: Hann vantar truna, og án hennar 

getur hann ekki orbib abiijótandi neins af velgjörningum Krists; 

heimurinn hefir ekki viljab þekkjast hann, og þess vegna getur 

hann ekki veitt heiminum huggun og líf. En hvab vantar þig þ^ 

enn sjálfan, er þu þd hefir þekkzt hann og kannazt viÖ, ab hann 

sje Kristur, huggun og eptirþrá allrar veraldar, Sonur hins lifanda 

Gubs? Hvab vantar þjg, vesælingshjarta í brjösti voru! ab þ^ 

skulir enn þá berjast svo harblega í hræ&slu og órösemi? Hvab 

vantar þig, hinn endurleysti mabur, sem ab ert útvalinn til hinan- 

eskrar vegsemdar og himneskrar sælu, ab jar&neskar girndir og 

jarbneskar áhyggjur skuli hafa eins mikib vald yfir þjer, eins og 

þú finnur þær hafa? þab er sjálfsagt, ab þig vantar líka trúna. 

En hversu undarlegt er þetta og hvab á múti Öbru! þú trúiv, þ^^ 

þú hefir kannazt vib sannindi kristinnar trúar, og skynsemi þín og 

samvizka eru búnar ab failast á þau; og þú trúir ekki, af þ^^ 

þú hefir ekki gjÖrt þau ab þinni eign, nje heimfært þau til 

þín sjálfs. 

Verib getur einhver svari málj mínu á þessa leib: „þvi 

nú mibur, svona er því varib; sál mín er hvikul, eins og sjáfar- 

alda, sem vindurinn ber til og frá; jeg dirfist hvorki ab afneiía? 

nje víl þab, því sannleikurinn er mjer yfirsterkari; og jeg þ^^' 

ekki almennilega ab fallast á, því sannleikurinn er rajer of háleitur 

og ber huga minn ofurliba; stöku sinnura finn jeg ab hjarta mitt 

hitnar, jeg finn hvernig jeg lyptist fíá jörbunni og verb uppnumiui^ 
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^ himin, og sál mín hvílist í fafemi Gu^s míns og Frelsara; en 

svo kólnar hjartab aptur, hinar kristilegu hugmyndir verfca mjer of 

háleitar, og tilfinning og fögnuíiur og trúnaíiartraust hverfa mjer. 

En hvab get jeg gjört af því? hvernig getur trúarskortur minn 

orfeií) gefinn mjer ab sÖk sem skyldubrot. Enginn mabur getur 

ráfeife tiifinningum hiarta síns: þær koma og fara eins og sólar- 

glampi á báru^^. '' * 

þannig verbur og hjer fyrir oss hib þreklausa hjal, er vjer 

heyrum svo optlega á þessum spilltu tímum. Satt er þa&, þaí) 

niiklu fyrirhafnarminna, ab láta hjartab vera sjálfrátt, enn ab 

^tjúrna því, miklu fyrirhafnarminna, ab vísa frá sjer sjerhverri 

^^^■Öfu skyldunnar, meb því svari, ab mabur sje nú svona, og 

'^Grbi aldrei öbru vísi, heldur enn kappkosta ab ver&a æ viírari 

betri, eins og Guí) og samvizkan heimta. En þá má og fegra ✓ 
• 

^jerhverja illsku og ögiibleik, og íláræbi og sviksemi, og alls 

^onar girnd og hjegöma og heimsku, því allt þetta kemur aö 

*Onan, frá tilfinningum hjarta vors. Og meira aÖ segja, allar ill- 

ðÖríiir koma einnig þaban; því þegar þjöfurinn seilist eptir ann- 

^rlegu gözi, þá er þab fýknin, sem rekur hann, og þegar morb- 

**^ginn leggur hendur á brööur sinn, segir hann þab sje ab kenna 

^’nu övibrábanlega hjarta, er brenni af rei?)i og hatri og hefnd- 

^''girni. Og eins er um þab, aö þegar einhver trúir ekki á 

og þann er hann sendi, þá er aptur hinu kalda hjarta 

^onnt um, og sagt jjaí) geti ekki ylnab, og hinu efablandna hjarta, 

sagt þab geti ekki orbib stabfastara; og því næst selur ma?iur- 

^^n sig á vald vantrú sinni, eins og hann gæti meb engu möti 
^otiafe sig, 

En hvab kemur þá til, ab Drottinn vor talar ura þá synd, 

^ trúa ekki á hann ? hvab kemur til, ab postuli hans segir, ab 

þoim, ^em kemur fram fyrir Gub, beri aÖ trúa því hann sje til? 

hvernig getur nokkur synd og nokkur skylda verib til, ef 

. mannsins er sem bátur, sá er rekst stjörnarlaus fyrir straum- 

En hver er sá rábvandur mafeur, er ekki hafi reynt, ab 

^'onum hefir optlega tekizt, meb Guíis a^isto?), a?) rába vií) hjartaí) 

^'’jösti sjer, aí) kæfa nibur hinn skæba loga, sem farinn var ab 
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gjósa upp, og glæba þar hinn hreina og heilaga eld. Hygg þií 

aí), hvernig mönnunum tekst optlega ab kefja mtuv hih góta í 

sjer; þeir þverskallast yíb rödd samvizku sinnar, sem lætur til sín 

heyra innst í fylgsnum sálar þeirra, þangab til þeim lærist at 

kalla rangindi rjettindi, og rjettindi rangindi; þeir þagga mtnr 

áminninguna, sem hljdmar ur fylgsnum sálar þeirra, um þann 

döm, er öllum beri ab mæta fyrir, til ab taka þar gjöld athafna 

sinna, þangab til þeim lærist aÖ meta þetta sem eintdma hjegilju; 

þeir leika sjer og hæhast ab sjerhverri kristilegri tilfinning, sem 

þd hefir á stundum hrært hjörtu þeirra, þangab til þeir ah lokunum 

geta meíi sanni sagt: vjer truum hvorki fagnabarbo&skapi Krists 

nje neinu Guí)s orbi. þannig kefja þeir þab niíiur, sem raunar er 

partur af ebli þeirra, er þeir geta ekki meb öllu utrýmt; og 

skyldum vjer þá segja, ab vjer megnum á engan hátt ab rába vi& 

vantru og efasemdir! Maburinn megnar ah girba fyrir strauma 

sjáfarins og veita fljdtum í nýja farvegu, og þö ætti hann ekki at 

geta leitt hugsanir og tilfinningar á rjetta götu? 

Jeg skal trúa; hver er þýbing þessara orba, utan sá 

ásetningur, ab jeg skuli halda fast vife þá sannfæringu, sem skyU' 

semi mín hefir kannazt vib, ab væri rjett og.sönn, og samvizka 

mín hefir samþykkzt; jeg skal ekki kasta stafnum, þegar vegurinn 

ögreibist og kraptarnir taka aí) þrotna, jeg skal ekki snúa augum 

mínum fra leibarstjörnunni þegar hafib ökyrrist. Jeg skal trúa; 

jeg skal ekki láta smásmuglegar efasemdir svipta mig þeim sann- 

indum, sem jeg hefi fundib mefe kostgæfilegri rannsökn, og áunnio 

mjer í hinni hÖrbu baráttu lífs míns, og or&ife var vife krapt þeirra ■ 
á hinum beztu og sælustu stundnm æfi minnar. Jeg skal trúa ; 

og ef abrir trúa ásamt mjer, þá skal jeg fagna í samQelagi 

þeirra; og ef þeir trúa ekki, þá skal jeg trúa einn saman; 

skal ekki fyrirverba mig þött heimskingjarnir hæ^i, nje hneixlast, 

þött hræsnararnir leiki sjer á vanhelgan hátt a& því, sem heilag* 

er. Og eins og mjer ber á hverjum morgni ab minna mig á þ^^ 

skyldur, sem jeg á ab rækja, og eins og jeg reyni ab minnast 

þess, hvab skylda mín sje, í hita og þunga dagsins, og mæbu hans 

og freistingum: svo skal jeg einnig seint og snemma, í fríí)i ög ^ 
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baráttii, minna mig sjálfan á skyldu raína, ab trúa á Guí) og þann 

hann sendi, og jeg hefi kallah Drottin minn og Frelsara, ekki 

hl þess a& ver&a Öbrum samdoma, heldur af því jeg vihurkenndi 

þaS f hjarta mínu. 

En bænin á aí) styrkja þenna ásetning. Drottinnl auk þú 

trá raína (Lúk. 17, 5)1 lát hinn veika neista verha aí) hreinum 

Öflugum loga I lát þú frækornib dafna og verba ab miklu og 

%œtu trje, svo ab allar hugsanir mínar geti fundib hvíld undir 

^lini þess! 

39. 
SAMBANDIÐ MILLUM TRIJAR OG GOÐVERKA. 

Ef vjer athugum orh Páls postula, þá kennir hann ætíb, og 

^irrair sífelldlega á, ah maburinn verhi ekki rjettlættur fyrir verk 

^%raálsins, heldur fyrir tnma á Jesúra Krist (Gal. 2, 16. Rúmv. 

3) 28), og ah þeim, er verk vinni, verhi launin ekki af náh til- 

^*^iknu?), heldur eptir skyldunni, en þeim, er ekki verk vinni, en 

á þann, sem rjettlætir syndarann, verhi trú sín reiknub til 

''jettlsetis (Rúmv. 4, 4. 5); einnig lofar postulinn Abraham, kallar 

^ann föSur hinna trúuhu, og sýnir, ab Abraham hafi trúafc Gubi, 

sú trú verib talin honum til rjettlætis (Rúmv. 4, 16. o. s. f.). 

á mút heimtar postulinn .Jakob, ab menn sýni trú sína í 

^^fkinu, og segir Abraham hafa orbib ijettlættan fyrir yerk sín, 

hann synjabi ekki hinnar dýrmætu fúrnar, er af honum var 

®'ratub; og af því ályktar hann , aí) menn verbi rjettlættir fyrir 

^rak trúna eina saman (.Tak. 2, 18. 21. 24). 

eru til, er svo þykir, sem meiningar postulanna sjeu hjer 

^^gnstæbilegar hvor annari, og þykjast eiga hægast meb ab rába 

þeim vanda, ef þeir segi, ab brjef þab, sem eignab er Jakobi 

22* 
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postula, sje ekki saini?) af honum, og ah þessi orb sjeu ekki eptir 

neinn af postulum Krists, heldur einhvern annan, er kallazt hafi 

nafni hans, svo aí) ekki sje undarlegt, þd honum beri ekki saman 

vib hina rjettu postula. 

„Hvernig eiga dlærbir menn ab skera dr því, sem hinum 

lærbu kemur ekki saman um?^^ munu menn segja. Ab vísu eru 

og mörg þau vafamál, sem hinn ólærfei þarf ekki ab skera urj 

enda eru og þau sum, er hverjum kristnum manni rí&ur á ab geta 

úr leyst. Og þegar menn ekki ab eins rengja eitthvab einstakt í 

heilagri ritningu, heldur og taka þær greinir, sem eru í nákvæmasta 

sambandi vií) undirstöbu trúar vorrar, og gjöra þær tortryggilegar, 

svo aí) vjer vitum ekki á endanum, hvort nokkurt sannarlegt gubs- 

orb sje til á mefeal vor: þá snertir þab kristinn almúga engu síbur 

enn hina, er menn kalla kennifebur, En hvernig á nú alþýba a^ 

- geta fribab huga sinn fyrir efasemdum þeim, er menn heyra optleg^ 

sagt ab kennifeburnir geti ekki úr leyst ? 

Hvernig halda menn ab hinir lærbu fari ab? Hvort gjorí^ 

nokkur sjer í hugarlund, aí) þeir hafi öblazt fyrir nákvæma rann- 

'sókn og haglegar ályktanir þab, er þeir kalla trú? og ab þeir hafi 

grafib hana upp úr ryki gamalla bóka ? Nei! heldur eins og hver 

sá, er rengir einhverja kenningu, þá sem öbrum þykir mikil og 

dýrmæt, hlýtur aÖ hafa fengib óbeit á henni,t og vilja ab hún reynist 

óáreifeanleg, ábur enn hann leitar ab mótmælum og heldur þeiD^ 

fram: eins leitar enginn mabur varnar ö&ru enn því, sem honum 

er ábur orbib annt um, og hann vill, aí) bæbi sjálfur hann 

abrir komist í fullkominn skilning um, ab sje satt. Og eins hljú^^ 

kristileg sannindi ab hafa tekib sjer bólfestu í hjarta mannsinSj 

ábur hann leiti sjer dýpri þekkingar á þeim og röksemda til ^ 

verja þau meb fyrir mótstöbumönnum þeirra. Sá,. sem rannsakar 

ritningarnar, getur meb engu mótí sett íhugun sína í stab bænar 

og gubrækni, heldur þarf hann á þeim ab halda allt eins og hinUj 

sem ekki feta hina torsóttu leií) nákvæmrar rannsóknar, en 

þó finna Qufe sinn og Frelsara. Fyrir því mega hinir lærbu, 

fræbast vilja til gubsríkis, ekki hlíta sannfæringu þeirri, er þeir 

af þeim röksemdum, sem þeir bera fyrir sig á móti ósvífnu spoth 
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köldum efasemdum; heldur lesa þeir hinar helgu bsekur me& 

^u^rækilegu hugarfari, — og sjer í lagi, þegar þeir lesa frásagnir 

SiiSspjallamannanna um líferni Drottins vors hjer á jÖrbu, og 

heg&un hans og kenningu; þegar þeir finna til hins sama, og 

Þjánustumennirnir forfeum, sem áttu ab höndla Jesúm — er þeir 

®Ög?)u: aldrei hefir neinn mabur talab eins og þessi mafeur; þegar 

þGir finna til hins sama og Pjetur forhum, er hann sagfei: Herra! 

hl hvers eigum vjer afe fara? þú hefir orfe hins eilífa lífs: þá 

^Pyrja þeir sjálfa sig, hvort þetta geti verib skrök og heimska, ef)a 

^dthvert tál, sem menn hafi iipp hugsab til a?) blekkja hverir abra, 

hvort hitt sje ekki heldur, ab gubleg sannindi skíni fram af 

^jerhverri grein. En þessi vegur til sannfæringar er sannlega eins 

Sreifeur hinum ölærbu og hinum lærbu. 

Sama er af) segja um rit þaf), er stendur á mebal hinna helgu 

^‘^ka, og Jakob postula er eignab. At sönnu fer þaf) ekki eins 

^júpt inn í fylgsni kristinnar trúar, og brjef Páls postula; en lestu 

þaf) gubrækilega, geffeu gaum ab tilsögn og áminningu þess um 

tolgæbi í mannraunum, um krapt bænarinnar, um trú og traust á 

^^^i, um auömýkt þá, er þeim á af) vera samfara, um þah, a& 

^^er ma&ur eigi a?) stjörna tungu sinni, a?) margir skuli ekki troba 

fram til a& kenna, og einkanlega um þab, af) hver ma&ur eigi 

sýna trú sína í verkinu — og spyrfeu sí&an samvizku þína, 

^vort brjefife muni vera sami?) af einhverjum svikara, þeim er 

®lírÖkvi til nafns síns, eba þaf) sje sæmileg og heilög ræba eins af 

Pöstulum Krists. 

Nú ef þab eru hvorirtveggja postular, sem kenna um trú og 

verk, þá getur ekki kenning annars verif) gagnstæ&ileg kenningu 

lus,' heldur getur ekki hjá því farib, a& kenningum þeirra ver&i 

saman. Enda er þa?) ekki örf)ugt. þar sem Jakob postuli 

®*^wir, af) trúin sje daufe án verkanna, og ab trúin fullkomnist af 

J^^J’kunum (Jak. 2, 17. 22), talar Páll postuli einnig ávallt um 

I trú, er hann segir um, ab hún eln saman gildi hjá Kristi, meb 

hún sýni krapt sinn í elskunni (Gal. 5, 6). En trú án kærleika 

^^i^nast hann ekki vib af) sje sú trú, er hann bobar, og ma&urinn 

^J^ttleetist af, heldur segir hann: þö jeg hef&i trú svo mikla, ab 
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jeg gæti fjöll fiutt, en hefbi ekki kærleika, þá vœri jeg einskis 

verhur (1. Kor. 13, 2). Hann kennir alsta&ar, a?) þeir, sem ^ 

Guí) trúi, eigi a?) gjöra sjer far um afe taka ÖÍ)rum fram í göÖ- 

verkum (Tít. 3, 8); hann áminnir alstaí)ar hina kristnu um aí) vera 

hreinir og fiekklausir og auhgir ah ávöxtum rjettlætisins, Gubi til 

lofs og dýrfear (FiL 1, 10. 11). Og ef vjer athugum or& Drottins 

vors sjálfs, þá sjáum vjer, ah hann s.egir: ef þjer trúií) ekki, aí* 

jeg sje hinn fyrirheitni, þá munu?) þjer deyja í syndum yí)rum 

(Jöh. 8, 24), og á Öhrum staÖ: þeir, sem trúa og láta skírasL 

munu verí)a hölpnir, en þeir, sem ekki trúa, munu sæta áfelli 

(Mark. 16, 16). En hins vegar segir hann og, ef trjeí) sje gotL 

þá sjeu ávextirnir göhir, því trjeí) þekkist af ávöxtunum (Mattb- 

12, 33). Fyrir því — segir hann — skulub þjer þekkja þá af 

ávöxtum þeirra. Ekki munu allir komast í himnaríki, þeir er til 

mín segja: Herra! Herra! heldur þeir einir, er gjöra vilja míns 

himneska Föburs (Matth. 7, 30. 21).^ þessi orí) Drottins vors eru 

fullskilmerkileg, svo aí) hver ráhvandur matuf á hægt meí) ah skilja 

þau, hversu einfaldur sem hann er, og þah er ekki gott merkij 

þegar menn hafa brögh vib í útskýringu þvílíkra orba, og eins og 

reyna til a?) breiba skýlu yfir þau; þab verSur aí) vera, þab sje 

eiíthvab þab í hjarta þeirra e^a liegbun, er ekki þoli birtuna. Og 

því er mibur, ab þegar vjer rannsökum hjörtu vor, er í oss Öllum 

einhver spilling og einhver aflögun hreinskilni þeirrar, er Guí) 

manninum í öndver^u; en einmitt þess vegna eigum vjer aí) hafa 

þvílík orb oss fyrir hugskotssjönum, og láta þau tala til vor meb 

öllum krapti sínum, svo ab þau vitni fyrir oss, ekki einungis í mdt 

Öhrum, heldur einkanlega í möt sjálfum oss; því fleiri gimast aÖ 

sjá Ijös sannleikans, enn þeir, sem orbnir eru auhugir ah göhum 

verkuin; hinir, seni einlæglega fýsast ab betra sig, og gjÖra sjer 

far uni þah, sækjast eptir Ijösinu, til ah geta ratab þann veg, sem 

þeir eiga aí) feta, og sjeb glögglega, hvort þeir sjeu á rjettum vegi 

eha ekki. 

Vjer sjáura nú á þessu, aÖ ritningin sameinar alstabar tru 

og göbverk; þar veríiur því ab vera eitthvert samband á milb. 



f 

Sambandií) millum trúar og gót>verka. 343 

þab er ab skiija: millum hinnar sönnu trtíar og hinna rjettu 

g<5byerka. 

því hver eru þau verk, sem rjettilega má kalla gáb. 

Enginn, sem hugsar nokkub eptir því, sem hann segir, mun svara, 

ab þafe sjeu þau verk, sem hafi farsælar aíleibingar, og verbi Öbrum 

fil nota; því þá mætti telja öll hin verstu verk meb gdbverkum. 

þab varb sannarlega afíaradrjugt, ab Jósep var seldur í þrældóm 

fil ókunnugs lands, ekki aí) eins fyrir Jósep sjálfan, heldur og fyrir 

alla þá, er síbar áttu honum líf sitt afe launa; en hver mundi samt 

vilja telja þab meb góbverkum, ab bræbur Jóseps hertu hjörtu sín, 

<>g vildu ekki heyra óp hans og kvein? þa& var sannarlega til 

Wessunar, ab Jesus Ijezt fyrir lýbinn, og þa& ekki ab eins þeim 

heldur gjörvallri veröldinni; en hver inundi samt kalla þá hafa 

Unnib gott verk, er^sviku hann og áfelldu? Afleibingarnar verba 

optlega allt Öbru vísi, enn mennirnir gátu vib báizt; margt verk 

hefir verib gjört af gubhræddu hjarta, frainib í rjettsýni og kærleika, 

*^g þar ab auk meb fyrirhyggju og rábdeild, en hinar sjáanlegu 

ufieibingar hafa samt ekki or&ií) ab notum, hvorki þeim er verkib 

^unn, nje heldur öbrum; margt verk heíir einnig verib gjÖrt í 

heinisku og hjegóma og af alls konar illum tilhneigingum, en Gub 

hefir samt sniíií) afleibingunum til góbs. 'Fyrir þá -sök stobar ekki 

ub meta neitt verk eptir utliti þess, nje eptir því sem af því kann 

leiba, heldur eptir hugarfari því, er þab er af sprottib. pess 

''egna var gjöf ekkjunnar meiri, enn gjafir hinna ríku (Mark. 12, 

0. s. f.), þó svo lítib færi fyrir því, sem hun lagbi í musteriskist- 

^^•a, ab þess gæti varla gætt, þegar farib yrbi -'ab telja saman 

Peningana til þess ab halda vií) musterinu og prýba þa&. Og því 

®Pyr og Drottinn vor, hvort menn geti lesib vínber af þyrnum 

®^a fíkjur af þistlum (Matth. 7, 16). Ávextirnir fara eptir stofn- 
• 4 

og verkin fara eptir hjartanu, þa& er a& skilja: eptir því 

^vernig hjartab er í raun rjettri, og þab er ekki til þess aí) hugsa, 

neitt sannarlegt gÓbverk geti sprottib af saurugu og spilltu hjarta. 

En hvert er þab hugarfar, sem er eins og hrein og tær upp- 

^Pretta þeirra verka, sem rjett er ab kalla gób? Allir raunu svara, 

þab sje rjettvísi og kærleiki. Rjettvísin er su tilfinning hjarta 

L 
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vors, er gjörir skjótt og greinilega mun á því, sem rjett er og 

hinu sem rangt er, elskar hií) rjetta og hallast sA því, en hefir 

vif)bj(5& á hinu og forbast þab — hún er hin lifandi hvöt hjartans, 

er leibir manninn til ab gjöra sjálfur þab, sem rjett er fyrir augliti 

Gubs og manna, og standa í mót lygi og rangindum, þegar hann 

mætir þeim á vegferb sinni. Verk hins rjettvísa eru hrein í 

uppruna sínum og stöbug í stefnu sinni;' því ekkert þab, er heita 

skal rjettvíst, má hirba um lof nje last veraldarinnar, heldur verbur 

þab allt ab vera sprottib af djupri lotningu vib heilagt og óbifanlegt 

lögmál; og ekkert þaf), er heita skal rjettvíst, má vera óstöbugt og 

yefablandib, þab má ekki byrja og hætta svo aptur, þaf) má ekki 

láta tælast af freistingum veraldarinnar, og ekki láta hugfallast af 

mótstöbu hennar, heldur verbur þab allt ab stefna stöbuglega aÖ 

takmarki sínu, og draga ekki af áreynslunni, þó af) vegurinn virbist 

vera greibur, enda gefast ekki upp, þó hann sýnist langur og torfeer 

og vandratabur, og takmarkib þoku hulib. En hvernig ætti nú 

þetta bib hreina og stöbuga hugarfar ab vera til án trilar, og án 

þess hugurinn hafi lypt sjer upp til einhvers æbra, enn þess, er 

vjer sjáum og þreifum á, — og lifi í því? Er þab mögulegt án 

þess ab þekkja Gub og ríki hans, ab þekkja heilagt og óbreytanlegt 

lögmál, og þab, sem er óumræbanlega miklum mun æbra enn sjer- 

hvab sem freistar skilningarvitanna og fullnægir jarbneskri fýsn ? 

Er þab mögulegt ab ganga stöbuglega á rjettum vegi, sigrast á 

veröldinni og afneita sjálfum sjer, bera kross sinn og þreyja og 

vera þolgóbur, vilja jafnan hií) sama, hvort sem blæs meb ebur 

móti, vera stabfastur f voninni, en sjá hana þó optlega ab engu 

verba: er þaí) — segi jeg — mögulegt án trausts á Gubi og hans 

almáttugri forsjón? El þab mögulegt, ab finna allan breiskleika 

sinn, vita sig svo opt kominn af þeim vegi, er vjer eigum ab fetu? 

og vera sjer mebvitandi um öll afbrot sín, allt hirbuleysi siít, og 

allar syndir sínar, en þó sarat sera ábur gleyma því, sem bak vib 

er,' og stefna beint a?) takmarki sfnu og halda stöbugt á fram nieb 

þeirri von ab geta orbib rjettvís: er þab — segi jeg — mögulegt? 

án kristilegrar trilar? 

Vjer nefndum einnig kævleikann; því þab er ekki einhlítt ub 
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efla hib rjetta, þegar þa?) er gjört meí) hör&u og ösveigjanlegu 

hugarfari, og án þess ab líta upp til hans, sem hvert rjettlætisverk 

á aí) vera gjört til vilja, og án þess ab líía til þeirra, sem hife 

góba, er fram kemur, á ab vera til yndis og nota, og þau verk, 

er sannlega og fullkomlega mega heita göb, eru þau, sem spretta 

kærleika á Gubi og mönnum, En hver getur elskab Gub, ef 

^ann truir ekki á hann ? og hvernig getur ástin á Gubi orbií) 

ulúblegri enn hún hlýtur ab verfea, þegar vjer trúum hinu kristilega 

fugnabareyrindi, sem bofear fyrst og síbast, a?) Gub elski oss, og 

^unnir oss ab kalla hann Föbur um leib og vjer köllum hann 

Herra, og huggar oss meb líknsemi hans um leib og þab segir oss, 

hann sje rjettlátur dömari? En hvernig getum vjer hins vegar 

^^hyllzt og trúab á Drottin vorn, sem ekki kom til ab láta sjer 

þjöna, heldur til afe þjöna sjálfur, og varbi hverri stundu hjervistar 

sinnar mönnunum til nota, og lagbi allt í sölurnar, ekki ab eins 

fyrir þá, sem elskubu hann og trúbu á hann, heldur og fyrir hina, 

®®ni enn hötubu hann og ofsöttu: hvernig getura vjer — sagba jeg 

abhyllzt og trúab á Drottin vorn Jesúm Krist, án þess ab elska 

^nr á mönnunum í kringum oss verbi lifandi og trúföst, og vel- 

viljub og sáttgjörn? Vera kann einhver segi, ab þeir sjeu margir, 

sem hegbi sjer öabíinnanlega, og fullnœgi skyldum sfnum næsta 

^oílega, og eigi jafnvel mikib gott skilib af landi og lýb, og veiti 

^Örgu heimili gagn og glebi, þeim ráb er rába þurfi, og þeim 

^jálp er hjálpar þurfi, en þö beri lítib á, ab þeir sjeu trúabir; þeir 

optast nær hugann á jörbunni en ekki á himninum, en hugsi 

ííklega sjaldan um ab þeir sjeu í nokkru upp á Gub komnir, eba 

hans miskunar vib. Vjer ætlum ekki ab draga af mönnum 

tossum þab lof, sem þeir eiga skilib; vjer ætlum ekki ab segja, 

allt gott, sem þeir gjöra, sje ekki annab enn yfirdrepskapur, og 

þab gjörskobab, mundi reynast, ab þab væri allt saman sprottib 

sjerplægni, hjegömadýrb og hvers konar illum girndum. Heldur 

®®8jum vjer, ab þab af því, sem ekki sje sjerplœgni og hjegöm- 

^áýrb, ekki töm blygbun vib döma veraldarinnar, og ekki tömur 

Vani fr^ barnæsku, er ekki sje þeim ab þakka sjálfum, heldur 

^^rum er ölu þá upp; þab allt segi jeg vera sprottib af trúnni og 
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einhverri sannfæringu iim Gu& og tilkomu ríkis hans; og \^6 

sannfæring þessi kunni ah vera óglögg og öskýr, þá hlýtur hiln 

samt ab vera til í sálunni, áW enn hugurinn geti hafií) sig upp 

yfir veröldina og munah hennar og girndir. En láttu abra vera 

eins og þeir eru, láttu hann, sem rannsakar hjörtun og nýrun, 

gjöra nmn á verkum þeirra, þeim er honum þöknast og þeim er 

honiim misþöknast; en viljir þu hafa uppsprettu gdfeverkanna í 

hjarta þínu — viljir þu, aí) stöbug rjettvísi og elska á Gubi og 

mönnum þröist æ meir og raeir í hjarta þínu, þá haltu þjer í 

trunni vih Guí) og þann, er hann sendi, 'Jesúm Krist. 

Af Öllu því, er vjer höfum sagt, leihir einnig, ab trúin, þaö 

er ah skilja hin sanna, rjettlætandi trú, getur ekki verií) án 

göbra verka, framar enn göb verk geta verih án trúar. Til 

eru þeir — og þeir eru harla margir nú á dögum — sem hafa 

einhvern grun af hinu himneska og einhverja tilfinning um Krists 

fagnaharbobskap; þeir vilja ekki láta segja um sig, ah þeir gjöri 

lítih úr trúnni og fyrirlíti guhsorfe, þeir láta sig ekki vanta í guí>s- 

húsi, og tala opt um, hversu inndælt og sælufullt hafi veriÖ þar a?) 

vera; og þö sjáum vjer engan ávöxt af þessu neinu, þeir eru, eins 

og Jakob postuli ab orbi kemst, líkir þeim, sem gáir ab andlitsskapna&i 

sínum í spegli, en gengur á burt, og gleymir, hvílíkur hann var 

(Jak. Í, 23. 24); þeir ganga þaí)an eins og þeir komu, fulfi*’ 

heimsku og hjegöma, og vantar sanna lotningu viÖ þab sem heilagt 

er, og einlægni vife Gub og sjálfa sig, og trúleik í því a?) fullnægja 

skyldum sínuin. En hver mundi kalla trú þessa hina stopulu 

tilíinning, sem kviknar allt í einu, og hverfur undir eins aptur og 

aldrei verbur ab sannfæringu, og er veikari hverri efasemd, bverri 

ástrí'bu, hverju mötlæti, hverjum kvfóa? Væri trúin til í þeira í 

raun og veru, þá mundu ávextir hennar verba a?) koma í Ijás? 

því hvernig getur þab verib, nokkur finni meí) sjálfum sjer í alvÖru 

og sannleika, ab Gu?) sje heilagur og rjettlátur og sjái allar 

hans — hvernig getur þab veri6, nokkur sje fræddur af Gubi ug 

sje orbinn hluttakandi heilags Anda, og haíi smakkab Gubs göba 

orb og krapt komandi aldar (Hebr. 6, 4. 5), nema hann hefji sig 

meir og ineir upp yfir þab sem illt er og ösæmilegt, og nema tru 
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hans veríii sá kraptur, er sigrist á veröldinni? Hvernig getur verií), 

nokkur kalli Krist Herra í alvöru og sannleika, og vilji samt ekki 

^aka ok hans á herbar sjer og nema af honum? Já, þð svo líti 

sem trú einhvers manns væri svo stöbug, ah öll veröldin fengi 

ekki bifab henni, og þú ab munnur hans játabi kröptuglega þaí) 

nafn, sem er svö eitt undir sölunni, aí) menn hljúti sælu af, en 

enginn ávöxtur truar þessarar kæmi í Ijös, og engin kostgæfileg 

vibleitni á því, sem gott er: þá getur ekki hjá því farií), ab lygi 

^ba hræsni felist á einhvern hátt í játningu hans; þá verbur aí) 

'^era, maburinn hafi ab mlnnsta kosti dregib sjálfan sig á tálar, er 

hann athugar ekki þessi orb bans, er hahn kallar Herra sinn: 

því kallib þjer mig Herra, en gjörib þd ekki þab er jeg býb ybur 

(Lúk. 6, 46) ? og ætlar eins og ab hrinda um koll grundvolli Gubs, 

þar sem þetta er á'ritaí), eptir því sem postulinn ab orbi kemst: 

Drottinn þekkir sína, og hver sem nefnir nafn Krists, haldi sjer 

frá ranglæti (2. Tím. 2, 19). Verib getur, þafe þyki öþarfi ab 

*i^innast á þetta; en athugandi er, ab villan kemur fram æ af nýju; 

hún hefir margar myndir og mörg nöfn, en ebli hennar er ætíb 

samt vib sig, nefnilega ab leiba menn frá hinni sÖnnu trú, þab er: 

^i'á Gubi og Kristi. A meban ílárábir verkamenn eru til, þeir eb 

f^ka á sig mynd postula Krists - sem hinn sannorbi vottur Krists, 

^inn rjetti postuli trúarinnar, segir ekki vera undarlegt, meb því^ 

4jÖfullinn sjálfur snúi sjer í Ijússengil (2. Kor. 11, 13. 14) — á 

hieban, segi jeg, getum vjer tekií) oss í munn orb Drottins vors: 

gœtib ybar fyrir falskennendum, er koma til ybar í saubaham, en 

^fn reyndar glepsandi vargar! af ávöxtum þeirra skulub þjer þekkja 

H (Matth. 7, 15. 16). Eru þeir ekki til enn í dag, enda vor á 

^ebal, er taka kenningu þessa, ab menn verbi rjettlættir, án þess 

þeir eigi þab skilib, af miskun Gubs, ekki fyrir sinn tilverknab, 

sem er fullkomlega rjett, og þýba hana svo, ab „menn þurfi ekkert 

abhafast til ab verba húlpnir, og ekkert gúbverk afe vinna, og 

þnrfi ekkert einkenni í hjartanu til merkis um ab þaí) sje gott, og 

®nga sáluhjálplega betrun.“ Sjáib á þessu, hversu aumlega mabur- 

inn er spilltur 1 jafnvel því, sem oss er gefib til lífs, og til ab vekja 

ng glœba í oss hvern gúban krapt, því breytir hann í dauba, og 
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slökkur meb því anda og krapt. þab er ab vísu harla aubvelt ab 

segja: „jeg er syndarij og meir enn því sætir,^^ en velta sjer þð í 

saur syndarinnar, sem Kristur átti ab reisa oss upp ur. En hvernig 

getur þab stabizt, ab svo hábungarfull og svo ákristileg og ógubleg 

ræba ætli ab sjer muni verba gefib rum í kristinni kyrkju, þar sem 

postular hennar hafa ætíb brýnt fyrir oss, ab vjer skulum afleggja- 

hinn gamla manninn, sem lagabur sje eptir hinni fyrri hegbun, en 

endurnýjast í anda vors hugskots, og íklæbast hinum nýja manni, 

er skapabur sje eptir Gubi til rjettlætis og heilagleika sannleikans 

(Ef. 4, 22 0. n. v.), og Drottinn vor og Meistari hefir sjálfur sagt, 

ab enginn geti notib gubsríkis, nema hann endurfæbist (Jóh. 3, 3) I 

Og hvernig ætti maburinn ab verba sáluhólpinn, nema hann taki 

þeim sinnaskiptum, er ein saman gjÖra menn hæfa til sáluhjálpar? 

|>ví hold og blób geta hvort sem er ekki erft gubsríki, og hfö 

holdlega hugarfar -getur þab ekki heldur. 

þab er því víst, ab Kristur á ekki afe vera þjónn syndarinnar 

(Gal. 2, 17), og ab hann gaf sig í daubann fyrir oss, til þess ab 

leysa oss af alls konar ranglæti, og hreinsa sjálfum sjer fólk til 

eignar, þab er kostgæfib væri til góbra verka (Tít. 2, 14), og aí) 

postulinn segir þess vegna í nafni Drottins til allra þeirra, er stæra 

sig af triínni: sýn mjer tru þína í verkum þínum I En hitt er og 

eigi síbur víst, ab hversu mörg góbverk sem einhver hefir ab bera 

fyrir sig, þá rjettlætist hann ekki af verkum þeim, heldur 

án verbskuldunar, af gublegri miskun, fyrir endurlausnina í Kristi 

Jesu (Rómv. 3, 24). þeir, sem hvorki þekkja Gubs lögmál, eins 

og þab er, nje heldur sjálfa sig, eins og þeir eru — þeir ímynda sjer 

annab, og hugsa þeir muni fá stabizt fyrir dóminum; þeir trua á 

sjálfa sig og þurfa ekki fribþægingar vib- En viljir þ ú, ab samvizka 

þín fallist á þessa höfufekenningu ritningarinnar, aS maburinn verbi 

ekki rjettlátur fyrir verk sín, þá litastu um mebal mannanna, og 

vittu hvab marga þú finnur, sem rjettlátir sjeu , og þú getir leitt 

þjer í hug ab ganga mættu fyrir hinn eilífa dómara og segja: »Hjer 

eru þínir helgu menn, sem komizt hafa óflekkabir út úr saurindum 

veraldarinnar; sjál verk þeirra fylgja þeim í langri runu, gjo^ 

svo vel, ab telja þau og vega, og þá er fullnægt rjettlæti þínu, þ^^ 
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þeir hafa hlýtt lögmáli þínu, og hvorki vanrækt þaí) nje út af því 

brotib!“ Eenndu svo huganum til sjálfs þín, og íhugabu, ab fyrir 

þjer eins og öllum, er á jör&unni lifa, liggur fyrst daufeinn og síban 

dámurinn. ímyndabu þjer því, ab þú stæbir frammi fyrir dömsæti 

bins hæsta, og hvort þú mundir þásegja: stend jeg úhræddur 

sakir rjettlætis míns; Ijúk þú upp þeim hinum hræSiIegu bökum, 

er verk mannanna eru í rituí), og allar athafnir þeirra frá vöggunni 

til grafarinnar, flettu upp þeirri opnu, þar sem mínar eru ritaöar, 

leiddu í Ijös alit, sem ábur var myrkri hulib, þú, sem þekkir Öll 

hjörtu! breiddu út allar hugrenningar mínar og allt seni í mjer 

bjó, meban jeg dvaldi á jörbunni, og launafeu mjer síban eptir 

verkum mínum eins og þau veröskulda“ I En sje enginn mabur til, 

6r svo úgublega gæti talaí), þá er ekki heldur neinn mabur til, sá 

geti rjettlættur orbib fyrir verk lögmálsins. 

þaS er — í stuttu máli — hvorttveggja jafnhættulegt: ab 

tala um trúna, en ekki um ávöxtu hennar í gdí)um verkum, og ab 

áminna til góbra verka, en tengja þau ekki vib trúna. því gób- 

verkin eru einstök, og þab getur verib, þú hafir raikla mergb af 

öinstökum góbverkum fyrir þig ab bera, og gjörir þjer far um, 

eins og hinn heibni höfbingi, ab láta engan dag hjá líba, svo ab 

þú hafir ekki nýtt góbverk ab bæta vib tölu hinna fyrri, og þó 

getur vel verib, þegar allt er saman lagt, ab þab sje harla lítib í 
I 

samanburbi vib þab, sem af þjer var heimtab. því þú átt ekki ab 

fullnægja lögmáli Gubs í einstöku hlutum, heldur í öllu; þú átt ab 

§efa fátækum ölmusu, en þú átt einnig ab bægja burt ranglæti; þú 

att ab fullnægja embæítisskyldum þínum, en þú átt einnig ab vera 

góbur egtamaki, fabir og húsbóndi á heimili þínu; þú átt ab síanda 

stöbugur þegar um mikib er ab vera, og vinna sigur í þungum 

baráttum, en þú átt einnig ab vera vitur og sannorbur, og kröptugur, 

ástúblegur hversdagslega. Hvab er varib í góbverkin, sem þú 

gJÖrir endrum og sinnum, þegar afbrot og hirbuleysi standa þeim 

^ til hlibar. SÖnn gubrækni kemuf fram í hverri athÖfn, og eins 

vorib skýtur upp óteljandi blómum og jurtum og grösum, eins 

fyllir blföa trúarinnar líferni mannsins margháttubum blómum og 

^vöxtum. 0, vjer erum harla fjarlægir kristilegum fullkomleika, 
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og þess vegna getum vjer ekki orbib rjettlættir fyrir verk vor. En 

vjer eigum a?) nálægjast þessum fullkomleika æ raeir og meir, og 

þar til á hin kristilega trú vor a& veita oss ekki aí) eins hand- 

leibslu, heldur og löngun og krapt. f)ví sönn og hreinskiiin trú 

fyliir hjartab kærieika á Gufei og. mönnum, og af þeim kærieika 

sprettur alit þaí), er veitir manniegu líferni sanna fegur?). þannig 

er Öll þessi kenning fúlgin í þessum or&um postulans: í Kriati Jesú 

gildir ekkert nema trúin, sem er ávaxtarsöm í kærleika. 

40. 
. / 

VJER EIGUM AÐ BREYTA EPTIR KRISTI. 

Fyrsta hugleí?)ing. 

I 

Hvaö þý&ir þab, ab vera kristinn? Allir, sem vorrar þj<5í)ar 

eru, nefnast nafni þessu, og fæstir af þeim mundu vilja sleppa því? 

þú þeir hafi ekki tekií) sjer þafe sjáifir, heldur hafi abrir gefi?) þeini 

þa^ þegar á unga aidri. Vera má, a^ margir sjeu til, sem geti 

hvorki gjört sjálfum sjer nje Öbrum grein fyrir því, hvers vegna 

þeir haidi vií) nafn þetta, en þeir hafa þú nokkurs konar úskýran 

grun um, ab þah veiti þeim rjettindi og athvarf, er þeir muni 

þurfa á aí) halda, þegar allt annah í veröldinni bregzt. Og þab er 

satt, því eins og þjúbnafn þab, er vjer nefnumst, heimfærir oss til 

þjúhar vorrar, og veitir oss þegnrjett á jörbunni, eins setur nafni^ 

kristinn oss í annab íjelag, er veitir oss önnur rjettindi, sem miklu 

eru æbri. þah er satt, Drottinn vor og Endurlausnari I ab þitt hií’ 

heilaga nafn, sem nefnt er yfir oss í skírninni, veitir oss ijettindi, 

er vjer höldum eptir, þegar hin önnur nöfn vor duga oss ekki 

lengur, og geíur veitt oss huggun og djörfung, ekki ab eins ú 
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dögum kvíöa og hrygg&ar, heldur og á degi daubans, og á degi 

hins mikla ddms. 

En veitir þá nafn þetta af) eins ijettindi, og leggur þab ekki 

^ oss neinar skyldur? Enginn sannkristinn maí)ur getur efast um 

þab; yjer könnumst allir vií), aÖ yjer sjeum skyldir ab lifa kristilegu 

líferni, og vjer heyrum optsinnis, a& menn lofa hina kristilegu 

siíjfræbi, og segja hun sje fullkomnust af öllum. Samt hefir ekki 

Kristur nje postular hans samií) handa oss neina siÖfræ?)i me& 

iiákvæmu skipulagi og þar ab lútandi greinum og bobor&um, heldur 

®etlab mannlegu viti a& semja hana, epíir því sem .þab gæti bezt; 

Gn þab er satt, ab þab, sem í hverjum öbrum leibarvísi til rjettrar 

breytni, — skyldu, dygbar, rjetílætis og kærleika, er ekki nema 

hálft og einstakt og áhrifalaust, þab er bæfei úskert og mikilvægt 

og áhrifamikib í fagnabareyrindi Krists, er svo segir: þú getur 

^kki þjönab tveimur herrum, þú átt ab elska Drottin Gub þinn af 

^llri.»öndu þinni, og af öllum mætti þínum, og náunga þinn eins 

sjálfan þig; þú átt fyrst, og fremur öllu, ab sækjast eptir gubs- 

fíki og hans rjettlæti, og fela allt annab almættisstjúrn Ðrottins á 

þú átt ab afneita sjálfum þjer Öldungis og afdráttarlaust, svo 

þú megir öblast sjálfan þig aptur, og megir öblast hib eilífa 

í Gubi. En kristileg sibfræbi er byggb á Kristi, eins og hin 

^^istna trú; eins og vibargreinin getur ekki borib ávöxt af sjálfri 

, nema hún sje föst á vibnum, eins getum vjer þab ekki, 

*^eina vjer sjeum gröbursettir á Kristi (Jöh. 15, 4). Auk 

^^rgs annars, er þab og fölgib í þessum orbum, sem postulinn 

segir; Kristur hefir þolab dauba vor vegna, og gefib oss 

^Ptirdæmi, til þess vjer skyldum feta í fötspor hans (1. Pjet. 
2, 21). 

I kristilegri ræbu hlýtur þab orbatiltæki opt ab koma fyrir, 

vjer eiguúi ab breyta eptir Kristi. Ef vjer nefnum oss 

^'’istna af nokkurri sannfæring, þá verbum vjer og ab viburkenna, 

Kristur sje leibtogi vor (Matth. 23, 10); en fyrst svo er, hljötum 

vjer og ab viburkenna, ab yjer sjeum skyldir ab fara þann veg, er 

hefir vísab oss. Margir vegir eru til í heiminum, og stefna 

^kki allir ab sama mibi. Ef þú fer sama veg og múgurinn, kemur þú 
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þangaí) seni múgurinn kemur, og afiar þjer sömu speki og dyg^ar, 

og sama rjettlætis, og sama heiburs og styrkleika, og sömu hugg- 

unar og saraa friíiar, og flestir menn í heiminum öí)last: þykir 

þjer þab svo æskilegt? Ef þú gengur þann veg, sem aí) gekk 

Drottinn þinn og Meistari, þá gengur þú til þess takmarks, er 

hann vísabi til. Hann er fræbari vor, orS hans hafa kennt oss, 

og kenna oss á hverjum degi, hvernig vjer eigum aí) lifa í veröld- 

inni; en hann er einnig leibtogi vor, hann hefir farib þann vegj 

sem vjer eigiim a?) fara. 

Ab sönnu er hann eingetinn Sonur Gufes, hinn tignarlegij. 

hinn eini, og dýrb hans er meiri, enn nokkurrar skepnu, hann hefir 

á sjer mynd hins eilífa Föburs, á þann hátt, er engin sköpub 

skepna getur haft hana, og enginn fær unnif) slíkt afreksverk, er 

hann hefir unnif), eins og ekki er nema einn mibpunktur í neinuin 

hring. En hvab háleitar hugmyndir, sem þú átt og verbur ab 

gjöra þjer um hann, þá máttu ekki álíta hann svo háleitan, ab 

menn geti ekki reynt ab líkjast honum. Hann var þú mannsins 

Sonur og bróbir vor, eins og hann er Drottinn vor, og hib sama 

lunderni á ab vera í oss, eins og var í Jesú Kristi (Fil. 2, 5), ng 

hver, sem segist vera í honum, á af) breyta eins og hann breytti 

(1. Jóh. 2, 6). 

Hvaba vegur er þab þá, sem hann hefir farife, og viH lel^^ 

oss á? Vjer getum sagt þab í fáum orbum: í gegnum daubann 

til lífsins. Vitib þjer ekki, segir postulinn, ab hvér af oss, 

skírbur er til Jesú Krists, er skírbur til-dauba hans; því ab vjer 

erum greptrabir meb honum í skírninni til daubans, svo ab vjer 

eigum ab ganga í endurnýjungu lífernisins, eins og Kristur er 

vakinn frá daubum fyrir dýrf) Föbursins. f>ví ef vjer erum sam- 

einabir honum, meb því ab líkjast dauba hans, þá eigum vjer og 

ab vera þab, mef) því ab líkjast upprisu hans fRómv. 6, 3. 4. 

í þessum orbum er innifalin öll kenningin um þab, hvernig 

vjer eigum ab breyta eptir Kristi; og hún skiptist í tvö atribb 

því vjer eigum af) deyja mef) Kristi, og vjer eigum ab Ufa 

honum. 
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Hvab er þá fyrst afc deyja meb Kristi? — „Vitib^þjei?' 

j ab hver af oss, sem skírbur er til Jesu Krists, er skírbur 

dauba hans?“ Sá daubi, sem hjer er verib a?) tala um, 

getur ekki verib líkamlegur daubi, því hann eiga allir menn sjer 

^ísan; fyrsta andartak vórt á jörbunni vígir oss daublegleikanum, 

fyrsti geislinn, sem skín á oss af söl veraldar þessarar, vígir 

öss myrkri grafarinnar* En daubi Krists var förnfæring, eins og 

líf hans á'jörbunni, og þess vegna er þess krafizt, ab sjer- 

kver játenda hans afneiti sjálfum sjer; þegar postulinn segir, ab 

^jer eigum ab deyja meb Kristi, þá er þafe sömu þýbingar og þab 

sem Drottinn sjálfur sagbi: hver sem vill fylgja mjer, afneiti sjálf- 

sjer, og taki kross sinn á hverjum degi, og fylgi mjer (Lák. 

9, 23). 

„Hver af oss, sem skírbiir er til Jesu Krists, er skírbur til 

‘^au&a hans.“ þegar postulinn reit þessi orb, stöb þaS hverjum 

^ sjálfsvaídi, hvort hann vildi skírast eba ekki. Hver sá, sem tók 

®kírn, og abhylltist Ðrottin og söfnub hans, gjörbi þab meb ásettu 

engum var þröngvab til þess, og enginn tældur til þess meb 

Von um nokkurn stundlegan ábata. Síban heil ríki og lönd hafa 

tekií) kristni, hljöta menn og eiga afe taka börnin undir eins inn í 

^^fnub Krists, til þess þau skilji, ab þau sjeu í honum, undir eins 

þau fara a?) vita til sjálfra sín, og geti haft leibbeining af 

^i'isti í frá æsku sinni. En fyrst þetta er gjört meSan börnini 

ekkert hvab fram fer, áfeur enn þau geta ákvarbaí) sig til 

^okkurs, þá verfea þau ab vera þess sjálfráb, þegar þau eru orfein 

^^llorbin, hvort þau vilji álíta þau loforfe gild, sem aferir hafa 

^Jórt fyrir þeirra hönd, og hvort þau vilji halda kristilegan skírn- 

^rsáttmála. En ef þú vilt þab ekki, og segist ætla afe stefna lífi 

l^nu ab öbru takmarki, og velja þjer annan veg, enn þann, sem 

^^yft er ab fara í þessu fjelagi, þá er þab á valdi sjálfs þín, ab 

af þjer þau bönd, sem þjer er illa vib, og sleppa fyrirheiti 

sem þjer heíir verib bobib. En ef þú villt þab ekki, og 

®®gist vilja halda sáttmála þann, senÍ gjörbur er fyrir þína hönd, 

viburkennir ab þú sjert skfrbur til Jesú KristS, þá getur þú 

^^ki hlibrab þjer hjá skyldu hinna krisínu, þá segir postuli Drottins 
^ • 

23 

1 
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einnig vib þig: Veiztu ekki, ab hver af oss, sem er skírfcur til 

Krists, er skírbur til dauba hans? 

Postulinn þýbir þetta fyrst og fremst svo, ab vjer eigum ab 

deyja frá syndinni (Rdmv. 6, 2. 10. 11). Ab sönnu er sá daubi 

ólíkúr dauba Drottins; hann þurfti ekki ab deyja frá syndinni 

eins og vjer, heldur dó hann fyrir syndina, og meb því hann 

fdrnfærbi sjálfan sig, skyldar hann oss til ab afneita sjálfum oss; 

en ab deyja frá syndinni, er ab afneita sjálfum sjer, þab er: 

girndum sínum og tilhneigingum. {>essu samsinna flesíir ab svo 

miklu leyti, sem þeir viburkenna, þab sje naubsynlegt, ab þeirj 

sem lifa í opinberum löstura og ögubleik, betri sig — eba deyi 

frá syndinni, ef menn vilja kalla þab svo. En þeir bæta vib i 

hjarta sínu: þetta snertir ekki sjálfa oss, því í frá barnæsku höfum 

vib haft vibbjób á löstunum, og gott uppeldi o^ sömatilfinning 

sjálfra vor hafa frá barnæsku verndab oss frá því, sem illt ér og 

dvirbulegt; þö hib góba í oss sje enn þá ófullkomib, þurfum vjer 

samt ekki ab utrýma neinu, nje deyja frá \ieinu. p6 talar post- 

ulinn til allra, sem skírbir eru til Krists; og einhvern tíma, þegur 

þú reynir til af hjarta ab sameina þig Drottni, hlýtur ab verba á 

þjer einhver sú umbreyting, sem líkist dauba, og þab hlýtur ab 

verba sífelldlega, svo ab kristinn mabur getur sagt éins og post- 

ulinn, ab hann deyi daglega (1. Kor, 15, 31). 

þab er í oss sífelld barátta milli skyldu og tilhneiginga. Ekki 

er þab samt í öllu tilliti, því Gubi sje lof, ab margar af hinuio 

helgustu skyldum, — ibni, trúlyndi, elska,' miskunsemi, geta verib 

samkvæmar tilhneigingum hjartna vorra, og verba þab því meirj 

sem oss fer meira fram. En hvab langt sem vjer komumst, verba 

þó margar skyldur oss örbugar; já! skyldan rekur oss ekki ab 

eins til ab láta af vondum tilhneigingum, heldur bannar hún oss 

optsinnis þab, sem gott er og yndislegt, sem veitir ekki ab eins 

saklausa ánægju, heldur og æbri og háleitari fnllnægju, og þog^^ 

þab kemur opt og tíbum ab og á margan hátt, þá verbur ebh 

vort einatt ab þola nokkurs konar dauba. Opt kemur í oss þykkjuj 

er sýnist makleg, og er þab, ef til vill, í raun ijettri; hún er hk 

þykkju þeirri, er var í Drottni, þá er hann sagbi:' þú hin trúar- 
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Wsa og rangsnuna kynsldb! hversu lengi á jeg ab vera hjá yííur? 

hversu lengi á jeg ab un^bera ybur (Matth. 17, 17). En eins og 

í^rottinn dvaldist samt hjá þeim, og umbar þá, eins eigum yjer 

og ab temja þykkju vora, og umbera mennina, eins og þeir verba 

aS umbera oss, og þess vegna verbum vjer ab sleppa mörgum 

^röfum, þö rjettar sjeu. 1 ölium oss er jarbneskt hugarfar; spilling 

þess er ekki í því fólgin, ab oss þyki vænt ura.gæfei þessarar 

''^eraldar, og glebjumst af ab verba þeirra hluttakandi, heldur í því 

yjer álitum þau svo mikilvæg, og metum þau meir enn allt annab; 

þegar hin hiraneska rödd segir vib oss: leitib fyrst Gubs ríkis 

og hans rjettlætis, þá heimtar rödd þessi, ab þetta jarfcneska hug- 

^rfar deyi. 0! — og þegar vjer gáum ab ástríbum vorum, hversu 

öiikib sjáum vjer þá, er hver af oss þarf a& deyba hjá sjer, ef líf 

rábvendninnar og kærleikans á ab kvikna og eflast: drambsemina, 

^lna illu og ósanngjörnu og óstýrilátu rei&i, Öfundina, hefndargirn- 

lostann, og svo framvegis; og- allar þessar ástríbur vakna 

slfelldlega aptur, og verfea því ab deybast sífelldlega — daglega. 

Þar ab auki býr í öllum oss nokkurs konar rábríki, sem vill kenna 

Gubi, hvab hann skuli gjöra, og ákafar óskir, sem nálgast ekki 

'^^idisstól hins alvitra meb aubmýkt, heidur ætla sjer ab rábast á 

^iniininn, og vilja rába því, hvab oss verbi sent hjer ofan aí); og 

t®gar ráí) Gufes eru ekki samkvæm vorum rá&um, nje heldur vegir 

^ans vorum vegum, þá kemur í oss óþolinmæbi, sem ásakar þann, 

duptib á ab þegja fyrir; þetta allt verbur ab deyja í oss, eigi 

sá ab geta kviknab í oss, sem ein getur aflab sálum vorum 

*^víldar, og er undirstaba trúarinnar, sem er abalatribi kristindómsins. 

því lífiö í Gubi, sem er ósjerplægib, styrkt og háleitt, ab geta 

*^'^iknab í oss, þá verbur ab deyja hib sjerdræga og eigingjarna líf, 

er mabur lítur ab eins á sig og sinn hag. Slíkur er sá daubi, 

postulinn segir vjer sjeum skírbir til, þá er vjer erum teknir 

lun í kristilegan söfnub; slfkum dauba hafbi hann og orbib afe deyja, 

hann gæti meb sanni sagt: jeg lifi ekki framar, heldur lifir 

Kristur í mjer (Gal. 2, 20). í 

Eigum vjer því ab geta fylgt Kristi, þá verbum vjer ab déyja 

Í'í'á syndinni, ^ og ekki ab eins frá því, er veröldin kallar synd, 
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þab er löstum og afbrotum, heldur og frá þeirri synd, sem brenn- 

ur í hjörtum vorum, og lýsir sjer í ágirnd og losta og alls háttar 

illum girndum, og veröldin gefur ekki gaum ab; vjer eigum ab 

deyja frá sjálfselsku þeirri og þrjözku, sem gjörir oss ófusa til ab 

hlýbnast Gnli og hjálpa náunga vorum, og lýsir sjer í óþolinmæí>i 

vib menn, og óþolinmæí)i í þeim íaunum, sem Drottinn leggur 

á oss. Jeg hefi sett allt þetta saman, því þaí) heyrir allt til þess 

lífs, sem hefir brotizt undan Guíti, og vill vera eitt sjer, en þab 

líf á ab deyja; lát þab deyja sem fyrst þú getur, því þab kann 

ekki og á ekki aÖ geta staí)izt, þab hefir sjálft grafib sjer gröf- 

En er þab ekki optsinnis líkast því ab berjast vib Öndina, ab láta 

í múti girndum sínum og ástríbum, og hafna því, er menn eiga 

rjetf á ab heimta? Er þab ekki optsinnis því líkast, sem værum 

vjer ab slíta hjörtun ur brjöstum vorum, þegar vjer afneitum því, 

sem er svo mjög samtvinnab^ veru vorri ? Sæll er sá, sem kann- 

ast vib gublegt vald Krists orba, svo þau geti talab til hans á 

reynslustundunum, og annabhvort latt hann eba hvatt, eptir því 

sera hann þarf á ab halda. En vjer kristnir menn þekkjum ekki 

ab eins kenningu Krists heldur og líferni hans; sæll er því sá, 

sem hefir dæmi Krists sjer fyrir hugskotssjúnum og lærir af því, 

ab afneita sjer, og láta í múti sjer, umbera og þola, eins og 

Drottinn vor og Frelsari hefir gjört! 

þau eru ekki gengin úr gildi enn hin fornu orb, er svo . 

hljóba: „Komib hingab til mín, þjer, sem erfibib og þjáizt! jeg vil 

veita ybur hvíld. Gangib undir mitt ok, og lærib af mjer, þv^ 

jeg er húgvær og af hjarta lítillátur, þá skulub þjer fá hvíld handa 

sálum ybrum^ (Matth. 11, 28. 29). Vjer eigum ekki bágra me^ 

ab læra nokkurn hlut, enn hógværb og hjartanlegt lítillæti, og 

getum þó ekki án þess öblazt neina hvíld handa sálum vorunu 

Látum oss því líta til hans, sem hjálpar oss í sjerhverri baráttu, 
• 

ekki ab eins í baráttunni vib líkamlega óvini, heldur og í híniu 

erfibu baráttu, þegar vjer viljum temja hjörtu vor. Jeg hefi ábur 

sagt, ab vjer ættum ekki ab cins ab láta í móti illum og óvirb- 

ulegum girndum, heldur ættum vjer og optsinnis ab sleppa því, 

vjer sýnumst eiga rjett á, og sýnumst geta heimtab meb sanngirm 
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ab öbrum mönnum og lífinu. En þegar vjer lítum svo stört á 

sjálfa oss, ab vjer viljum ætíö fá fram rjett vorn, og þegar vjer 

6ígum svo öríiugt meb aí) brjöta odd á oflseti voru, til ab geta 

hjálpab, þjönab, glatt og gagnab; hvab mun þá fá meiri áhrif á 

oss, enn ab abhyllast h a n n af hjarta, sem kom ekki til ab láta 

þjána sjer, heldur til ab þjóna öbrum, og láta líf sitt til lausnar- 

gjalds fyrir marga (Matth. 20, 28.)? Hvab gjörir oss svo fusa til 

9-b afneita sjálfum oss, og til ab beita ekki í móti öbrum þeim 

yfirburbum, er Drottinn veitti oss, hvort sem þeir eru líkamlegir 

^^a andlegir, heldur álíta þá serh skuldbinding til ab efla annara 

gagn — hvab gjörir oss eins fusa til þess, segi jeg, eins og hin 

fiýrmæta áminning postulans, er svo hljöbar: látib sama lunderni 

vera í ybur og var í Jesú Kristi, sem var eptirmynd Gubs, en 

stærbi sig þo ekki af því, ab hann væri Gubi líkur, heldur lítil- 

Isekkabi sjálfan sig, og var hlýbinn fra^m í daubann, já fram í 

fiaubann á krossinum (Fil. 2, 5 og s. fr.)? Hvernig lærum vjer 

^etur ab láta í möti' reibi vorri og hefndargirni, og ab vera frib- 

samir og fyrirgefa, en ef vjer setjumst undir kross Krists, þar er 

^^ibþægjari veraldarinnar, hinn heilagi og saklausi, kom til sinna, 

þeir vildu ekki veita honum vibtökur (Jðh. 1, II), og þab 

^yrir þeim, sem höfbu útskiífab honiim, og ofsott hann og sakfellt, 

smánubu hann í pínu hans, og sagbi: Fabir I fyrirgef þeim, 

þcir vita ekki hvab þeir gjöra (Lúk. 23, 24)? þar fær þessi 

'^ihinning postulans nýtt afl: „þab þúknast Gubi, ab þjer sjeub 

þálinmðbir, þegar þjer þolib illt fyrir gðbverk ybar. því til þess 

®rub þjer kallabir, meb því Kristur hefir einnig libib fyrir oss, og 

gefib oss eptirdærai, til þess vjer skyldum feta i fútspor hans. 

Hann drýgbi enga synd, og svikmæli fundust ekki í munni hans; 

þ®gar bonum var formælt, formælti hann ekki aptur í mðt, og 

þ^gar hann þjábist, ðgnabi hann ekki, heldur fól málefni sitt 

^*^num á hendur, er rjett dæmir“ (1. Pjet. 2, 30). Og hvar 

^serum vjer betur ab gefa oss undir vilja hins eilífa Gubs, og ab 

oss og allt vort ráb hinum himneska Föbur algjörlega á vald, 

þegar vjer fylgjum Drottni vorum og Meistara til Getsemane, 

sjáum hann titra af kvíba, er sál hans er hrygg allt til daub- 
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ans, og heyrum hann bifeja á þessa leife: Verhi samt ekki minn 

vilji, heldur þinn. 

Hver sem breytir eptir Kristi í öllu þessu, og tekur kross 

sinn, hver sem hann er, sjer á herbar á hverjum degi, og lætur 

sjer ekki í augum vaxa ab láta mikib mdti sjer, en telur einnig 

fyrir því hafanda ab láta í móti sjer, þö í litlu sje, hann er sam- 

einabur Kristi, meb því a& líkjast dauba hans. þú hefir, Drottinn 

vor og Meistari! vísafe oss öllum þenna veg gegnum daufeann til 

lífsins, og hvernig ættum vjer afe skorast undan afe fara hann, úr 

því þú hefir sjálfur farife hann á undan? því lærisveinninn er ekki 

fyrir meistara sínum (Matth. 10, 24). Vjer eigum afe vera fúsir 

á afe drekka af þeim bikar, er þú hefir drukkife og afe skírast 

hinni sömu skírn og þú (Matth. 20, 22). Gef oss aíl húgværfe- 

arinnar, og traust lítillætisins, afe vjer gætum barizt og þjázt mefe 

þjer, og afe endingu sigrafe mefe þjer! 

41. 
VJER EIGUM AÐ BREYTA EPTIR KRISTI. 

i 

Oniiur hugleifeing. 

Vegur yor til gufesríkis liggur í gegnum margar hörmungar* 

(Post. 14, 22). þær hörmungar, er fyrstu játendur Krists voru 

Íeiddir gegnum til gufesríkis, voru þyngri og Örfeugri, enn flestar 

af þeim, sem fyrir o s s eru lagfear; þú á hver kristinn mafeur enu 

í dag afe þekkja hlutíekningu í píslum hans, og líkjast honuni í 

daufea hans (Fil. 3, 10); og enn er þafe í fullu gildi, afe ef vjcJ* 

þjáumst mefe honum, skulum vjer og mefe honum dýrfelegir vei'fea 

(Rúmv. 8, 17). En afe þjást mefe Kristi, er ekki innifalife f 
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Ginu, a?) þola nokkub af þeim þjáningum, er hann þoldi, heldur og 

I því, s& þola þær meb sama hugarfari og hann. f>ess vegna er 

þab mikils áríbandi, vjer breytum eptir Kristi í því ab vera þol- 

inmábir og stöbugir í þjáningum. 

þjáningar — þab er algengt orb. Vjer nefnúm þaí) opt, 

og þab er mikillar þýbingar fyrir oss auma menn. f>ví hver getur 

talib eymdir þær, er daublegir menn rata í á hinni erfibu lífsleib? 

Hversu margar eru uppsprettur táranna, er þau renna úr, lík 

heiskum straumi, og sýnast vera skepnu Gubs til úprýbi!, Hversu 

niargir eru harmar þeir, sem kvelja hjarta mannsins á laun; þeir 

toma honum ekki til ab gráta nje barma sjer, en þab getur verib 

þeir leggist því þyngra á hann. þjáningar — þab orb hÖfum vjer 

opt fyrir börnunum, til þegs þab sje þeim ekki ókunnugt, þegar 

hau eiga ab fara ab reyna, hvab veröldin veitir. Og ef þú spyrb 

þau ab því, þegar þau fara ab eldast, hvernig þeim hafi þútt lífib, 

niunu þau ekki svara, ab þú hafir dregib þau á tálar, heldur 

n^unu þau kvarta undan harmkvælum lífsins, og stynja undir 

hyrbi þess. 

En þá er menn kvarta í ölluin áttum, ekki ah eins fátæk- 

lingarnir í kotununa, heldur og ríkismennirnir í höllunum, ekki ab 

^ins þeir, sem liggja á sottarsænginni, heldur og þeir sem traustir 

eru og heilbrigbir, bibur spekin sjer hljúbs, og eg^ar hina kveif- 

arlegu kynslöb ab eyba ekki tímanum í önýtu voli, nje orku sinni 

’ eintömiim andvörpum; ber þú, segir hún, þab er þú átt ab bera, 

kvartabu ekki um þab, heldur gaktu ötull og ödeigur möti 

^ndstreyminu, þá mun þab innan skamm^ raissa sárinda sinna, og 

®kkert vald háfa yfir sjálfum þjer. 

En æskjuin vjer oss nú þeirrar speki, sem í því er fölgin ab 

láta öll mannleg efni liggja sjer í Ijettu rúmi — ab lindir tilfinn- 

**iganna þorni upp í brjöstum vorum, svo vjer getum hrundib því 

hurt úr fabmi vorum, er vjer unnum mest, án þess hjarta vort 

nokkufe vife af því, en þab valdi oss engrar hryggbar ab 

líta yfir eymd mannanna og renna augunum til sjálfra vor, og 

um ásíand vort í veröldinni? Var þaí) slík speki, er skein 

hlíblega í augum Frelsara vors, og bjö í hjarta hans, þegar hann 
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kallaí)i til sín alla þá, sem eríiíia og þjást, efea þegar hann leit 

yfir Jerusalem, er svo má kalla, aí» húih væri a?) se^a á hana 

merki þess, a?) hun skyldi eybast, eba þegar hann stóí) vib gröf 

Lazarusar, eí)a þegar hann var í Getsemane, og beib þess, er fram 

vib hann átti ab koma? þab hafa verií) til spekingar, sem heíir 

tekizt ab útrýma allri vibkvæmni úr hjörtum sínum, sem hörm- 

ungar lífs þessa fengu ekkert á, hvort sem þær vof&u yfir sjálfum 

þeim eba öbrum. þaí) hafa verib til spekingar, sem hafa getab 

tekib vib eiturbikarnum öttalaust, og skemmt sjer á seinustu stund 

æfi sinnar vií) hugrenningar, sem tilfinningin á engan þátt í, og 

yfirgefib allt án saknabar eba^ hryggbar. En Drottinn vor og 

Meistari var ekki síbur mannsins Sonur, enn hann var Gubssonur, 

og mannlegt hjarta bjö í brjösti hans. Hvab mörgum gublegum 

náttúrum sem hann hefir sleppt, þegar hann gjörbist mönnum 

líkur, hefir hann samt ekki sleppt gublegum kærleika og gublegri 

miskunsemi, því hann kenndi í brjústi um alla þá er þjábust; og 

meb því hann varb ab reyna allt hib sama og vjer, hafbi hanu 

og allar hinar sömu tilfinningar og vjer meni^irnir. Einmitt þess 

vegna varb hann mönnunum svo kær, og einmitt vegna þess getur 

hugur vor ekki ab sjer gjört, hann fýsist svo- mJÖg til þeirra staba, 

er píslir Krists hafa helgab. þar ríkir hryggbin, en þar á líka 

huggunin heima; þar lifna allar þær tilfinningar, sem hvílast ' 

djúpi sálarinnar, en þar kemst og rjett skipun á þær, og þær verba 

allar ab einhi förn handa eilífum Gubi, og Öll öfl sálarinnar sam- 

einast til ab bibja á þessa leib: Fabir vor! verbi þinn vilji. 

Nú höfum vjer einkum haft í huga seinustu píslir Krists. 

sönnu voru þaí) ekki hinar fyrstu þjáningar hans, er hann varb 

fyrir í Getsemane, því löngu ábur hafbi bann orbib ab þola margs 

konar andstreymi; ab sönnu litu seinustu ^píslir hans allt öbru vis* 

út fyrir manna sj(5num, 'enn þær þjáningar, er flestir af oss þurfa 

ab búa sig undir; en samt sem ábur eigum. vjer ab fylgja Drottm 

vorum á píslargöngu hans, til þess ab geta lært af honum, 

gefa sig meb Öllu undir vilja Gubs, því ab í því á hver kristinu 

mabur ab breyta eptir Drottni vorum, þar sem slík undirgefni er 
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hin mesta prýöi á kristnum manni, hveiju nafni, sem þjáningar 

hans nefnast. 

„þegar Jesás kom til Getsemane, tðk hann ab hryggjast og 

harmþrunginn ab verba, og sag?)i vi?) lærisveina sína: Sál 

ttiín er hrygg allt til dau?)ans“ (Matth. 26, 36). Sá er þéssa pínu 

leife, og stríddi vib dau?)ann, (svo afe sveiti hans var sem þá 

bláfedropar falla til jarbar, en sál hans var mjög harmþrungin), 

bann haf&i optsinnis áÖur sta?)i?) me?)al margra þusunda, er hlýddu 

^ kenningu hans, en lý?)urinn tigna?)i hann sem konung; þa?) var 

hin mikla hetja, er ríki veraldarinnar og dýrb þeirra gátu ekki 

I^ailt; sem ógnanir hinna voldugu og kurr lý&sins fengu ekkert á; 

sem var?) a?) þola örbyrg?) og ofsóknir, en kvartabi þó ekki; sem 

‘^ttabist ekki þá, er líkamann deyba, en geta ekki líflátib sálina. 

Hann sóttist ekki eptir því lofi ab heita tilfinningarlaus, heldur tók 

^ann þátt í mannlegum kjörum, og kallabi baráttu ])á erfiba, ^er 

l^ann varb ab heyja, og þjáningar þsOT sárar, er mæddu sálu hans. 

En hafbi hann fyrir þab látib nokkub af tign sinni ? eba Yoru 

yfirburbir sálar hans ab minni ? þab vekur eintóma hryggb í 

*^anni, ab sjá þjáningarnar vinna sigur á einhverjum, þegar ekkert 

til í homim, er öldur þeirra geti brotnab á. Ef vjer verbum 

^inskis annars varir hjá honum, enn huggunarleysis og Örvæntingar, 

kennum vjer ab sÖnnu í brjósti um vesæling þann, er sjálfkrafa 

gengur ut í glötunina, en snuura oss þó undan, því slík sjón ollír 

'^bíerilegra sárinda, en hefir ekkert til ab bera, er geti ^mýkt þau. 

hvab hryggir sem vjer verbum, þegar hinn þolinmó&i þjáist, 

er samt huggunin ekki Qarlæg; því vjer sjáum þolinmæbina og 

^?)hræ?)sluna eflast meb honum, og verba mjög styrkar; vjer sjáum 

^Grlega, ab menn geta sigrazt á veröldinni, og su sjón er hjarta 

''oru harla gebfelld, vjcr erum fusir til ab hugsa um hana og læra 

henni. því vil jeg, Drottinn minn og Frelsari I optlega hugsa 

þig, þegar bin mikla skelíilega stund nálgabist í Getsemane, 

t^gar enginn af lærisveinum þínum vildi vaka eina stund me?) þjer, 

þá varst einmana í næturmyrkrinu, þegar vald myrkranna vof?)i 

yfir, þegar þú fjellst á knje, og barst fram bænir og aubmjúk 

andvörp, me?) táriim og kveinstöfum, fyrir þann, sem megna&i 
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ab frelsa (Hebr. 5, 7.), bifejandi: a?) sú stund libi fram hjá; en 

jeg vil líka hugsa um þab, aí) þegar forlögum þessum varb ekki 

breytt, og tíminn var kominn, og þú áttir ab veríia svikinn j 

hendur syndurunum, þá stdbst þú upp í gufelegum styrkleik, og 

þegar þú, sem svikinn varst og yfirgefinn og framseldur í dauí)a, 

leizt á úaldarflokkana, og sagbir: jeg em hann (Júh. 18, 5. 6), 

þá hopufeu þeir á hæl aptur. Augu sálar minnar skulu optsinnis 

líta þig me?) þyrnikdronuna á hinu blú&uga höffei, og purpurakáp- 

una á hinum hú&strýkta líkama, meh veldissprota þann í hendinni, 

er þeir höfíiu til a?) spotta mefe kvalir þínar; þau skulu líta þigj 

þá er dúmarinn leiddi þig frara fyrir hinn ú&a lýíi, til þess sA 

vita, hvort hann gæti ekki korai?) honum til ab aumkast yfir þigr 

e?)a þá fyrirlíta þig, og sagBi: sjáib manninn (Joh. 19, 5.)! En 

jeg vil einnig líta.þig, þá er þú stúbst, í mikilli niburlægingu, 

frammi fyrir hinum úrjettlátu, og mæltir þessi orí) fullur af trausti: 

samt er jeg konungur (Júh. 18, 37); jeg vil Ifta þig, þá er þú 

mæltir þessi hin mikilvægu orb: jeg er sá, er þú segir mig vera, 

(Mark. 14, 62), jeg er Kristur, Messías, Sonur hins blessafea, er 

allar þjúbir hafa eptir beí)i&, og allar þjúÖir munu blessun af 

hljúta. Jeg vil fylgja þjer á píslargöngu þinni, jeg vil sjá, þegar 

þú hnígur undir byr?)i krossins, jeg vil harma meb þeim, sem 

kenndu í brjústi um þig og grjetu yfir þjer; en jeg vil og sjá, 

þegar þú snýr þjer til þeirra og segir: grátií) ekki yfir rajer, 

dætur Jerúsalems! heldur yfir sjálfum ybur og börnum ybrum (Lúk* 

23, 28). Meb því einu múti, ab vjer skobum styrkleika Jesú, 

þegar vjer skobum þjáningar hans, og sjáum dýrb hans skína 

gegnum niburlæginguna, meb því einu múti getum vjer lært af þ^b 

'þab er vjer eigum ab læra, og þab er ekki hinn kaldi styrk- 

leiki sálarinnar, sem finnur ekki til sárinda þján- 

inganna, heldur hib kristilega hugrekki, sem varbveihr 

frelsi sálarinnar. 

1 Getsemane húfust þjáningar þær, sem Jesús hafbi leng* 

sjeb og sagt fyrir. í fyrstunni var allt kyrrt í kringum hann i 

þab var eins og þegar þrumuský hafa lengi verib ab safnast saman 

yfir höfbum vorum; allt er kyrrt um stund — úttalega kyrrt, 
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á vörmu spori munu himinraufarnar opnast, og þrumurnar munu 

duna, eldingin fljuga út úr hinum svörtu skýjum — hvern mun 

Wn hitta? En Jesús vissi hvern hún mundi hitta, hann hafí)i 

sagt vinum sínum þab, en þeir trúöu honum ekki, og túku á sig 

tivíld, yfirkomnir af svefni. þá var Jesús einmana, og eins og 

þa?) er stundum fyrir oss, þá er otti er í oss, aí) vjer finnum til 

^fls þess í einu, er fram vib oss á ab koma hryggilegt um langa 

tíma, þannig lagöist og á Jesúm þungi allra þeirra písla, sem yfir 

flann áttu ab koma, hver annari hræfeilegri, og hann fann fyrir 

fram til sárindanna af öllum þeim örvum, er áttu a& fljúga gegnum 

hjarta hans. þab var eins og hinn dymmi daubaengill hefbi 

opinberazt honum, og rjett honum bikar, þann er fullur væri af 

afls konar hörmungum. Taktu til einhverja hörmung, er þjer 

sýnist einna sárust, og spyr þú svo sjálfan þig, hvort hún muni 

^kki hafa verib í bikar þeim, er Frelsari þinn var& ab tæma? 

^já I hann var þá enn mef) fullum kröptum, en þeir áttu ab eybast 

flverja síundina af annari, og ábur enn sðl gengi undir næsta dag, 

^tti hann ab verba húÖstrýktur og negldur á krossinn, og van- 

Qiegnast á honura, og láta líf sitt undir bölvun lögmálsins. þykir 

þjer, sem spott veraldarinnar, eba hæbnishlátur övina þinna, eba 

mngar gersakir vina þinna vib þig, e&a útrúlyndi þeirra, sje hi& 

^gurlegasta, sem fyrir þig geti stigib? Sjál sá, er allt þetta átti 

reyna, hafbi fyrrura þegib lof veraldarinnar, lýburinn í Galíleu 

flafbi ílykkzt ab honum þúsundum saman, og hlustaí) eptir hverju 

^f^i hans; lof hans hafÖi hljömaí) á strætum Jerúsalems, og fyllt 

*^^sterib, allur lýburinn hnje ab honum og hlýddi á hann; kenni- 

febur Gybinga höfbu farib til hans, ýmist í hreinskilni, eba af 

fláræbi, en hvort sem var, höfbu þeir tignab hann serú meistara, 

löglærban mann, er menntabur væri til gufesríkis. Og nú haffei 

veröldin yfirgefib hann, nú átti umhverfis hann ab hljöma hií) 

Sí'iinma öp: krossfestu hann! krossfestu hann! nú áttu þessi hin 

^svífnu hæbnisorb ab heyrast: öbrum getur hann hjálpab, en 

^jálfuin sjer getur hann ekki hjálpab (Matth. 27, 47). Fyrir 

^áuin tímum síban hafbi hann setib mebal vina sinna, er höfbu 

honum mikiÖ, og abhyllzt hann; nokkrir þeirra höf&u hlakkab 
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til ab veríia hluttakaiidi í heiíiri þeim, er þeir ímynduíiu sjer hann 

mundi bráíium öblast; en þeir voru líka til, sem höfi&u svaril 

honum trúnab, þ<5 þeir ættu aí) láía líf sitt meb honum. Og nú 

var einn þeirra búinn ab svíkja hann, og hinir ætlubu sA yfirgefa 

hann, og afneita honum. þú ab ástin á honum væri ekki út kulnui& 

í hjörtum þeirra, þá hafa þeir nú eflausí tekib ab ásaka hann 

fyrir þab me?) sjálfum sjer, ab hann hefbi ekki hlíft sjer og þeimj 

og ‘ab hann mundi hafa leitt bæbi þá og sjálfan sig í daufea. A 

slíkan hátt varb hann ab skilja vib þá. Ab sönnu stobu síban 

ástríkur vinur hans og múbir hans undir krossinum. — 0! ef þjer 

þykir þab sárast af öllu, ab skilja vib ástvini þína huggunarlausa, 

þá hefir Frelsari þinn þolab þá hörmung líka. Sú kona stúb 

undir krossi Jesú, sem heitib hafbi verib, ab allar þjúbir skyldu 

hana sæla kalia, sem hafbi huggab sig vib fyrirheit þab, er hún 

varbyeitti í hjarta sínu, í öllum þeim þjáningum, er hún hafbi orbi^ 

ab þola meb syni sínum og fyrit hann; og nú nýsti sverb hjarta 

hennar. Og sá lærisveinn, er Jesús elskabi, átti ekki lengur a^ 

halla höfbi sínu ab brjústi hans, hann átti . síban hvergi ab getn 

hallab því ab, nema ab hinum kalda steini grafarinnai:. 

þjer þab hryggilegast, ab þurfa ab yfirgefa starfa þinn í veröldinnií 

og allt þab er þú hefir varib til Kfi og kröptum — þab er var 

einkainndæli þiít, og von þín, meban dagurinn var ekki þrotinu 

— og orbstír'þann, er þú hugbist mundi geta þjer á jörbunnií 

svo ab nafn þitt mundi verba uppi, þegar núttin kæmi, þá er 

ekki verbur abhafst - þykir þjer hryggilegast, segi jeg, ab þurfa 

ab yfirgefa starfa þenna úfullgjörvan, og fá hann ,í hendur öbrum, 

sem verba kunna Ijettúbugir eba úráÖvandir, eba þjer úvinveiítir, 

svo þeir dreiíi því í sundur, er þú hefir safnab, og rífi þab nibur, 

er þú hefir byggt? Ól á þeirri stund, er Jesús stríddi vib daubann, 

var hann ab eins búinn ab leggja grundvöllinn til musteris þess, 

er hann æílabi ab byggja, hann átti mikib eptir ab segja 

sveinum sínum, en þeir voru þá enn ekki hæfir ab heyra 

(Júh. 16, 12)? mundu þeir vilja taka á múti Anda sannleikana, 

er hann ætlabi ab senda þeim? mundu þeir varbveita minningi^ 

hans og elska hann eptirleibis, og gæta hjarbar hans? Hann viss* 
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þab mundu koma falsspámenn, grimmir ulfar, er sundra mundu 

fiaubunum: hver áíti ab safna þeim saman, bæbi þeim er fjarlægir 

^oru og nálægir, svo þab yrbi ein hjörb og einn hirbir ? Og á 

þessum myrkranna tíma hafbi Jesus sleppt allri gublegri dýrb 

8inni; hann átti ekki ab kalla á hersveitir himnanna til aí) hjálpa 

sjer, og Ijós himnanna áttu ekki ab lýsa skelfdri sálu hans meb 

birtu sinni. Hann vissi gjörla, hvaban hann var kominn, og hvert 

bann átti ab fara, hann vissi gjÖrla, vegna hvers hann hafbi verib 

sendur, og ab sending hans átti ekki að verba árangurslaus, og ab 

sjálfsafneitun hans einmitt áíti ab fullgjöra starfa hans; en því var 

og sjálfsafneitun hans fullkomin; hann var um þessar mundir eintómur 

Qiabur, þó syndlaus, hann vissi ekki stund nje tíma, því þaÖ var 

^ valdi Föbursins, heldur fann hann til hins sama, og hib helga 

®káld, er kveinabi á þessa leib: Gub minn! Gub minn! hví hefir 

þ*J ytirgefib mig (Sálm. 22, 2)? Og himin og jörb þögbu, og 

þafe var ab sjá, sem allar syndir jarbarinnar, og allir glæpir, 

undir sólunni hafa verií) drýgbir, væru komnir saman í eitt 

orbnir aí) einni ofbofeslegri misgjörb, er jörbin hafbi ekki 

^ííra gjöf ab bjóba Frelsara sínum enn dauba á krossi, og allar 

®6ktir, sem hib styggba rjettlæti hefir lagt á hina fÖllnu kynslób 

®^annanna, hefbu safnazt yfir höfub hins saklausa. ■— Slíkar 

^oru tilfinningar þær — en hver getur samt skýrt frá þeim 

Öllum? — er særbu sál Jesu, á þeirri stund, er hann tók aí) 

^^yggjast og mjög harmþrunginn ab verba, og sagbi: sál mín er 

^ygg allt til daubans. Naumast getur sú þjáning komib yfir þig 

^ veröldinni, afe ekki hafi hún verib beiskur dropi í bikar þeim, 

sem Prelsara þínum var rjettur. 

Hvab hafbist Jesús þá ab, meban hann titrabi af eptirbib 

I-OU'ra hluta, er fram áttu ab koma? Hvar leitabi hann sjer hugg- 

^uar og trausts, og á hvern hátt gjÖrbi hann þab? Hann mundi- 

^giiin hafa viljab eiga sjer vin, til ab síybjast vib; hann hafbi 

^g tekib meb sjer þá þrjá, er hann unni mest; en hann átti 

ab fara á niis vib þá huggun, því þeir vildu ekki vaka 

honum eina stund. þá gekk hann afsíbis einn saman, fjell 

jarbar og sagbi: Fabir minn! alls ertu máttugur, tak þenna 
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bikar frá mjer; þá ekki sem jeg vil, heldur sem þi3 vilt (Mark- 

14, 35. 36). 
Snú þú nú, kristinn mafeur! huganum betur til sjálfs þín, 

því áminningin frá Getsemane talar til þín, hvar Drottinn þinn 

þjábist, og eptirskildi þjer þar fyrirmynd, svo þú skyldir feta í 

fútspor hans. þú hefir heyrt þau orb hans, er jeg færbi sfóast 

til, í ungdæmi þínu, og jeg efast ekki um, ab þú hafir geymt þau 

í minni þjer. þú hefir ekki þolab sömu þjáningar og Drottinn 

þinn, en eflaust hefir þab komií) fyrir þig um dagana, aí) hörm- 

ungar hafi ofsött hjarta þitt, og þú hafir titraí) af miklum kvíba: 

hefirbu þá breytt eptir dæmi Drottins ? hefir&u þá falliíi fram 

fyrir hinum eilífa, og be&ib hann, ekki meb ávarpi æstra geíis- 

hræringa og Örvinglunar, svo segjandi: hjálpa oss,. vjer ætlum a& 

týnast! beldur meb högværri og hreinni bæn, er ætíí) á bænheyrslu 

vísa? Hvernig hefir þú talab til Gubs í hinum hör&u baráttum 

lífs þíns? Hefirbu sagt: Fabir minn! eins Fabir fyrir þab, þútt 

þú tiptir og særir, þött hjarta mitt titri, og mjer sýnist þú hafa 

ausib eintómri reibi yfir mig! Hefir þú sagt: alls ertu megnugur? 

Ab sönnu 'sje jeg ekki nein merki miskunar þinnar, og himin þinn 

er mjer hulinn, svo ab engin syama lýsir mjer í myrkrinu; samt 

trúi jeg, þó jeg sjái ekki, og held mjer fast vib þig, þú hinn 

ósýnilegil 'jeg veit ab þú heíir öll forlög í hendi þjer! jeg veit, 

og trúi því, ab þú getur sefab ofvibrií), þegar þú vilt, og látib 

skipib skríba öhult á fram! En hefirbu einnig sagt: verbi þinn 

vilji, þinn vilji, en ekki minn; hefir þú sagt þab, ekki ab eins 

meb vötunum, heldur af fullri alvöru, í einlægni hjarta þíns, og 

af fullkominni, ötakmarkabri undirgefni. Ol þab er harla fagurt 

og huggunarríkt, ab heyra mann, á þyngstu stundum æfi sinnar, 

— þegar þab vofir yfir, sem hann öttast raest, og hann hlýtur ab 

bergja af þeim bikarnum, er honum þykir rammastur allra, ^ 

segja af fullri sannfæringu: þö þess væri unnt, ab jeg mætti taka 

vib stýrinu, og mætti sjálfur rába forlögum mínum; þö þess væn 

unnt, ab jeg mætti setja frá mjer bikar þann, er jeg kvfói 

ab drekka — þá skyldi jeg samt engan veginn gjöra þab, him- 

neski Fabirl verfci þinn vilji, en ekki minn! þetta er ab breyta 
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6ptir Kristi, þetta er fórn, sem Gufei líkar vel. Ekki veit jeg, 

hvab Gub muni hafa fyrirhuga?) um þa&, er þú vilt hjá komast, 

en þafe veit jeg, a& þessa bæn heyrir Gu&, og a& hún veitir 

þjörtum hinna bi&jendu gublega huggun og gu&legan fri&. Eins og 

Jesús haföi ö&lazt huggun og styrkleika, hugrekki og rúsemi, þá 

hann stú& upp frá bæninni, þú hann vissi, ab tíminn væri 

kominn, og ab sá væri í nánd, er sveik hann: eins mun og slík 

bæn veita oss þrek til a& ganga múti sjerhverju andstreymi. Hver 

baabur á sjer Getsemane, en Drottinn heyrir og enn í dag hverja' 

^u&mjúka og trúarfulla bæn, og enn fara englar Gu&s ofan, og 

fera hjörtum hinna bi&jendu gu&legan frib. 

42. 
I 

\ 

VJER EIGUM AÐ BREYTA EPTIR KRISTI.' 

# 

þribja hugleibing. ’ 

„Kristur heíir þola& píslir fyrir vorar sakir og heíir eptirskilib 

Oss fyrirmynd, ab vjer skulum feta í fútspor hans (1- Pjet. 2, 

21)“: f þessum orbum ávarpar hinn kristilegi fagnabarbo&skapur 

svo sem lögmál. „Kristur hefir þolafe píslir fyrir vorar sakir“: 

þotta er sannarlega undirstaba allrar kristinnar kenningar, og þessi 

kenna oss, ab hvab sem vjer þolum og abhöfumst í yeröldinni 

S^ti ekkert af því frelsab oss, ef Kristur hef&i ekki elskab oss, og 

sjálfan sig út fyrir oss. En jafnframt ög Kristur þoldi 

Píslir fyrir vorar sakir „eptirskildi hann oss fyrirmynd, svo vjer 

®^ulum feta í fútspor hans^^: þessi or& minna oss á, ab ekkert 
því, sem Kristur hefir þolab og frámkvæmt fyrir vorar sakir,. 
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geti orfeib oss ab notum, nema vjer tökum þátt í þjáningum hans 

og breytni. 

Allir vjer, sem erum skírbir til Jesú Krists, erum skírbir 

til daufea hans (R6m. 6, 3. 5). Hver sem vill hafa hlutdeild í 

Kristi, verbur a?) taka kross sinn á hvérjum degi og fylgja honum 

eptir; sjálfsafneitun er abaleinkenni hins kristilega hugarfars. Vjer 

eigum ab afneita, ekki ab eins þeim tilhneigingum, sem ætib eru 

syndsamlegar í raun og veru, heldur , og margs konar yndi og 

margri tilhneiging, sem raunar er flekklaus og saklaus, og þykir 

jafnvel vera fögur og sæmileg, en vjer megum ekki láta eptir 

henni, því Gub kallar oss til ab rækja abrar skyldur; vjer eigum 

optsinnis ab gefa upp nokkufe af rjettindum vorum, og megum 

ekki heimta ab þeim sje fullnægja gjÖr&, því þaí) sem mennirnir 

kalla rjeít, er ekki ætíb rjett í Gubs augliti; vjer eigum ab kefja 

nibur reibi vora, og þa?) jafnvel þó vjer getum rjettlætt upptÖk 

hennar; hin rjettláta reibi, sem vaknar í oss, þegar vjer sjáum 

illskuna í heiminum, má ekki ganga ur hófi, hún má ekki miba 

til aö tortýna, heldur til afe frelsa, og ekki til aí) dreifa sundur, 

heldur til ab safna saman vjer eigum ab afneita vilja sjálfra vor 

og óskunuin í brjósti voru, og þab jafnvel þeim óskum, sem 

sanngjarnlegar eru, þegar vjer sjáum aÖ hugsanir Gubs eru ekki 

eins og vorar hugsanir, svo vjer möglum ekki heldur hlýbnumst 

þolinmóblega Gubs vilja. Til ab geta þetta, 'eigum vjer ab gjöra 

kristilegar lífernisreglur stabfastar í sálu vorri, en til þess 

geti or&ib lifandi og ávaxtarsamar, eigum vjer ab setja oss fyri** 

sjónir hib háleita og heilaga dæmi Krists. Viljir þú, kristinu 

mabur! læra ab þola þjáningar, þá gakk þú til Getsemane, ebur 

stabnæmstu undir krossi Frelsara þíns, þangab til þú ert búinn ab 

læra, hvab þab sje ab þekkja samfjelagib vib Krist í písluni hans, 

og, lagast til ab líkjast honum í dauba hans, og ert kominn i 

skilning um þýbingu postulans orba, er hann sagbi: jeg em kross- 

festur meb Kristi (Gal. 2, 20). 

En væri nú nokkrum svo farib fram, ab hann gæti tekib 

undir meb hinu helga sálmaskáldi, er svo segir: „Drottinn! hjarta 

.mitt er ekki drambsamt, og jeg horfi ekki hátt, og sækist ekki 



Vjer eigum breyta eptir Kristi. 369 

^ptir miklum hlutum. Hefi jeg ekki stöbvab sálu mína og fribab 

^ana, eins og afvanib barn í fabmi mdbur sinnar? sál mín er ab 

^ísu eins og afvariib barn (Sálm. 131, 1. 2)“; — væri hann þá 

þessii möti orbinn slíkur, sem kristinn mabur á ab vera? 

Þab er fagurt, þab getur verib ágætt og mikilsvert, ab bera og 

þola og þjást ab Gubs vilja; en þetta er þá ekki nema helm- 
• 

hins kristilega fullkomlegleika; þab er og vilji Gubs, ab 

^jer skulum starfa og áorka og framkvæma, og einnig í þessu 

®igum vjer ab setja oss fyrir sjönir hib heilaga dæmi Krists; 

eins og vjer eigum, svo sem eptirbreytendur Krists, aíi 

^®yja meb Kristi; svo eigum vjer ogab lifaraeb honum. 

Sá vegur, sem Kristur vill leiba oss á, liggur gegnum daubann 

lífsins; og þetta líf á ekki fyrst ab byrja í dýr& annars 

heldur þegar hjér á jörbii, eins og Kristur ekki ab eins 

Gubi í dýrb sinni, heldur og lifbi Gubi í lægingu sinni hjer 

^ jörbu. 

„Sjeum vjer dánir meb Kristi, þá truum vjer og, ab vjer 

®*gum ab lifa meb honum.“ Jeg ber ekki möti því, ab þessi 

bendi einnig tii betra lífs í öferum heimi; þar eigum vjer 

^^bkomlega ab lifa meb Drottni vorum. . En postulinn' talar þó 

um hib komanda líf, er hann segir enn fremur: álítib y&ur 

.®jálfa sem þjer sjeub dau&ir syndinni, en lifib GuSi í Drottni 

Jesii Kristi; og þá er hann segir: framberib Gubi sjálfa 

, svQ genx lifandi orbna nr daubum (Köm. 6, 8. 11. 13); 

^kki ei- heldur Pjetur postuli ab tala um annaÖ líf, þar sem 

segir, ab Kristur hafi borib syndir vorar á líkama sínum, 

þess ab vjer skyldum deyja frá syndinni og lifa ijettlætinu 

^^jet. 2, 24). Og hib kristilega rjettlæti er sannlega ekki töm 

og sjálfsafneitun, ekki tómt þolgæbi, heldur og fram- 

^'^Uimdarsemi. 
/ 

Ol látum oss engan veginn skjóta því á frest, ab starfa og 

^^umkvæma af öllum mætti, þar til vjer eitt sinn getum gjört þab 

dýrblegum mætti í betra lífi, nje aí) glebjast í Gubi af Öllu 

j^rta, þar til vjer eitt siiin losumst frá allri eymd jarbarinnar og 

umst dýrb himneskrar sælu. Hjer í heimi, þegar hjer í heimi 

24 

t 
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eigura vjer a!b finna í oss krapta dkorainnar aldar, eigi þeir nokkru 
sinni a?) geta þrdast í oss; hjer í heimi, þegar hjer í heimi eiguni 

vjer afe ná eiKfu lífi, ef vjer eigum nokkru sinni afe öblast hlutdeild 

í því; og hinu sanna Kfi fylgir bæíii atorka og fögnufeur. 

vísu áttu, kristinn mabur! optlega ab sjá hvernig Drottinn þinn 

og Frelsari er svikinn og yfirgefinn, dreginn frá dómstðlnum fyrir 
lýfeinn, og frá lýbnum fyrir dömstólinn, þá átt ab sjá hann, eins 
og hann stöí) meb þyrnikdrðiíuna, eins og hann gekk krossferil 

sinn, eins og hann dó á Golgata, píndur þjer til frifeþægingar, til 
þess þú getir lært ab deyja meS honum; en þú átt einnig ab sjá 

hann, eins og hann var, styrktur afli sannteika og rjettlætis og 

kærleika, eins og hann gekk um kring og gjörbi gott, er hann ták 

ab sjer hina Kkamlega þjábu, hina fátæku og. veiku, og gjörbi gott? 

er hann tök ab sjer þá, sem voru þreyttir á sálu og meb sundur- 
krömdu hjarta, er hann leitabi hins glataba til ab frelsa þab, svo 
þú getir lært ab lifa meb honum. því Gub heimtar hlýbni eigi 

síbur enn fúrnir; mjer virbist ab jafnframt og vjer fúrnfærum hinu 

illa, úsæmilcga, ústýriláta Kferni, og seljum þa& frara til daubaj 

þá eigum vjer einnig ab íklæbast Drottni vorum Jesú Kristi, og 
ganga fram í nýju Kferni, í sannleika Gubs, og rjettlæti, og kser- 

leika. Eins og urtagarbsmaburinn á ekki einungis ab uppræta hi^ 

skabsamlega og ðnýta illgresi, heldur og ab fylla garb sinn 
fógrum og ylmandi blómum, meb heilnæmum ávöxtum, svo er og 

Kristur kominn ekki einungis til þess ab afmá hib illa, heldur og 

til ab framleiba hib góba. 
Vjer lifura hjer á jörbu tvöföldu Kfi, hinu innra og hinu 

ytra; vjer lifum allt ab einu í kyrrb meb sjálfufn oss, í hugsunuiU 

og tilfinningum hjarta vors, eins og vjer lifum fyrir manna sjónum 
í orbum og athöfnum. 

I hinu innra lífi er rót hins ytra Kfs, og þab stendur ekk* 

á sama, hvort þab er nokkurt eba ekkert innra Kf í oss, njo 

hvernig þab Kf er, sem hreifir sjer í brjósti voru. Engimi mabur 
getur ab öllu leyti verib sviptur hinu innra Kfi, og hverri hrærin^ 

og hugsun og tilfinning; en í hvérsu mörgum er þetta Kf svefU' 

þrungib og aíllaustl hversu margir flýta sjer frá því, svo sem 
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ófarsælasta ástandi, og steypa sjer í i&ukast hins ytra lífs, 

til a?) ílýja fyrir sjálfum sjer, sem er einmitt sama og ah flýja 

þessu innra lífi! Og í hversu mörgu er og þessu lífi þannig 

^aribj al vert sje ab flýja fýrir því, þar sem þab er ekkert annab, 

eptirsdkn *eptir jarbneskura munum, e&ur eintdm hryggí) ebur 

^ræSsIa, eSur reiöi og hatur, ebur stjðrnlausar og skaösamar girndir. 

Eri þar sem engin framför í kristilegum fullkomlegleika getur verib 

% nema hil gd&a fái tima og tækifæri til a?) þrdast í oss, nema 

innra líf aukist afe reglu og þroska, svo kallar hin kristilega 

^^niiiining oss hvern mefe Ö&rum til einverustunda, og bjáfeist oss 

þser ekki sjálfkrafa, eigum vjer ah leita þeirra. Ef jeg á aí) feta 

^ f<5tspor Krists í þessum heimi, get jeg þá dulizt vih, ah feriU 

^^ns leibi optlega burt ur mannfjöldanum, í einveru og kyrrí) 

*^0öturinnar ? Og ef a?) hann vildi ekki lifa öbru vísi sem ma^ur í 

^^röldinni, enn svo, aí) sálin gæti fundib næbi í rósömum hug- 

^'^íííingum, og brjöst hans gæti Ijett á sjer andvörpum sínum 

eptirþrá, og þakklæti í bæn og tilbeihslu: hvernig ætti jeg þá 

dirfast ab kalla mig eptirbreytanda hans, ef jeg vendi mig af 

Þessu öllu saman? Já, þött jeg væri svo ófarsæll, ab eintömir 

I^^slarandár ásæktu mig í einveru minni, eintómar kveljandi endur- 

*^inningar og eintömar skelfandi tilliugsanir, þá gæti jeg ab vísu 

^^itab nijer svíunar hjá mönnum, í saniíjelagi vibkvæmra og 

®^emmtilegra vina: en ætti jeg þá ekki einnig ab leita mjer hugg- 

^nar ífabmi míns himneska FÖburs ? og þab er ab eins í kyrr^ 

Ginveru, ab jeg get fyllilega orbib var vib nálægb hans. ITvab 

j^Undi þaí) gagna mjer, þött jeg vildi leita á flðtta fyrir öndum 

er ofsækja mig? þeir mundu ei aí) síbur elta mig hvert 

jeg fajri; endur og sinnnm gæti jeg, ef til vill, gleymt því, ab 
beir sveimuÖu yfir höföi mjer, en meb því meiri ágnun mundu 
l)ft- . . . . 
t U’ rábast á flöttamanninn, er þeir kæmust aptur aí) honum einum, 

P^i^gab til jeg hertygjabist í mdti þeim, og hyggfei ekki á fldttaj 

sigur. Og jafnvel þdtt jeg vissi ab engill hegningarinnar ^*^ldur 

bibi Uifn í einverunni, þá væri mjer ab eins því meiri nau?)syn á 

, ’^Uni, gvo jeg gæti Öblazt vizku til ibrunar og lækningu fribþæg- 

**^garinnar, og miskun til apturhvarfs til gdbs og gubrækilegs 
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lífernis. þannig var eigi hií) innra lif Jesú, því þútt hann hryggöist 

á stundum, breyttist sú hryggí) aptur í frib, og optlega í sælan 

fögnuí). því fremur, sem vjer breytum eptir honum, því fremur 

líkjumst vjer honum einnig aí) hinu innra lífi til, og þab er 

ávöxturinn af því ab vjer deyum meh honum, því þá eigum vjer 

og a^ lifa me?) honum. því fremur, sem vjer deyum í frá saur- 

ugum, efeur ab eins jarbneskum girndum, því meiri þroska mun 

afl hins æí)ra lífs ná í oss, því fremur sem vjer deyum í 

illum ástrí&um, frá reibi og hatri, því meiri friÖur mun fylgj^ 

hræringum hjarta vors; því fremur, sem vjer deyum frá ústýri- 

látum óskum, því fremur, sem hib einrába líf sjálfra vor, er þrjózkast 

gegn Gubi, deyr í oss, því fremur munu þakkir og von og til- 

bei'&sla fylla einverustundir vorar. pá sjáum vjer fegurf) jarfjai’- 

innar umhverfis oss, og Ijðma himinsins uppi yfir oss; þá sjáuiu 

vjer, ab líf vort hjer á jörbu er nokkurs vert, og hib úkomna lífi^ 

veitir oss huggun og von; þá lærist oss ab fella oss vib mennina 

og samfagna þeim; þá færir kærleiki Krists oss hina sönnu lækning? 

þá finnum vjer, ab Gub er ekki langt frá oss, heldur lifum yje** 

og hrærumst og erum í honum. Og þá lifum vjer hinu innra 

lífi, ekki ab eins endur og sinnum, heldur fylgir þab oss gegnum 

hita og mæbu dagsins, eigi síbur enn í kvölddymmunni, og í oroa 

og baráttu heimsins, eigi síbur enn í rúsemi einverunnar, og bsen 

og trú og von fylgja oss alstabar. 

En aldrei er hib innra líf slíkt sem þab á ab vera, nema þ^' 

a!b eins þab knýi oss til hins ytra lífs, aldrei er trú vor og 

og tilbeibsla í anda og sannleika, nema vjer fáum af þeim upP" 

hvatning, og styrkleika, og löngun til ab gegna köllun vorri- 

Drottinn vor og Meistári settist ekki ab á eybimörkunni, heldiu* 

undirbjú hann sig þar í kyrrb og einveru, og tok síban þátt ^ 

mannlegu samQelagi. Hann reisti ekki tjaldbúf) sína á ' íjalliuUj 

heldur fúr hann aptur nifeur til maimanna í dalinn, af) Ijetta 

þeim mæbu þeirra og hryggb, hann túk þátt í henni, og f^'’^ 

þeim- himneskar gjafir, er hann var sendur ab gefa gnægtir írf* 

Kristinn mafeur I þú sem átt aö breyta eptir honum, slíkar 

eru ekki lagbar þjer í hendur, en ekki leyíir Drottinn þinn ug 
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^Teistai'i þjer ab heldur, ab þú sitjir afskekktur frá mannlegu fjelagi; 

^omdu, segir hann, og sýndu hvab þú hafir unnib á hinum kyrr- 

^átu stundum hugleifeinga þinna , taktu nú á krapti þeim, sem þú 

^etir áunnib þjer í bæninni, afljúktu síarfi því, hvílíkt sem þab er, 

þinn himneskur Fabir hefir þjer á hendur falib, og frem þú 

verk rjettlætisins og kærleikans. 
% 

Rjettlæti — hversu lítib skíljum vjer í þýfeingu þessa oríis, 

vjer látum þab ekki merkja meira, enn bann fyrir því aí» fremja 

'^rjettindi! Afe fullkomna allt rjettlæti, er sama sem ab fullnægja 

úllum skyldum lífsins, smáum og stðrum, staöfastlega og trúlega; 

enn fremur þýbir þaí), ab vera reibubúinn og fús til þess, og 

^^gna því, og meta þab mest yndi lífs síns aí) afljúka því starfi, 

®om manni er á hendur faliít. Æ, hversu fjarlægir erum vjer og 

^ þessum hlut hugarfari Drottins vors og Meistara! því jafnvel þú 

^jor sjeum aí) vinnu vorri, hversu optlega stynjum vjer þú undir 

^onni, og kvörtum undan henni, hversu oþtlega leyfum vjer oss ‘ 

álíta hlutskipti vort hörmulegt og þungbært, af því vjer megum 

^^ki fara til skemmtana vorra, eí)ur íil annarar vinnu, sem oss 

^'U'^ist geí)feUdari, eíiur vjer leikum oss jafnvel ab spottast ab 

köllun vorri, svo sem væri hún of lítilmútleg fyrir oss, og bægfei 

^ss frá ab njúta þess frjálsræbis, er vjer hyggjum eitt saman 

^undi veita oss, ab njúta lífs vors og neyta þess fullkomlega. En 

sem meb alvörugefni og hreinskilní kappkostar ab breyta 

^Ptir Drottni sínum, hlýtur ab fyrirverba sig fyrir lystarleysi þab, 

bærir sig í honum, og reyna til ab sigrast á þvf. Látum 

á stundum í huga vorum ganga til stabarins í Samaría, til 

’^^kobs brunns, þar sem Jesús settist nibur ferblúinn, og læri- 

®veinar hans bjuggu honum hressingu. þá var hann kallabur til 

^lnnar helgu vinnu lífs síns, og þab lífgabi sálu hans og styrkti 

mædda líkama hans: „Fæba mín, sagfei hann, þab sem sebur 

og styrkir og endurnærir, er ab gjöra vilja þess, er mig sendi, 

leysa af hendi verk hans (Júh. 4, 33)“. Hver sem ekki getur 

^^udib ab þessi orb sjeu háleit og fÖgur, hver sem aldrei hefir 

S^tab tekib þau sjer í munn, þrátt fyrir allan veikleika sinn, hver 

atdrei hefir fundib afl þeirra,* nje fylling þá og fíignub, er 
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samfara verbur me&vitundinni um aí) ná ákvÖrÍJun lífs síns, hann 

á enn þá langt til guíisríkis, og er ekki enn þá byrjabur á 

breyta eptir Drottni sínum. Ef þú segir: aí) starf þitt sje svo 

lítilfjörlegt, aí) þab geti ekki vermt hjarta þitt, ebur jafnvel svo 

illt, aíi þab keQi afl anda þíns, komdu þá í þab lííi og anda, me^ 

trúmennsku og ráí)vendni, meb skyldurækni og samvizkusemi, meí> 

'hlýbni viö Gub og ást á mönnum, og trúnafeartrausti og von; 

þetta getur þú sameinab vinnu þinni, hyílík sem hún er, og meS 

því getur þú gjört þaí) veglégt, sem lítilmotlegt er, eins og þo 

getur gjört þab lítilsvert, sem veglegast er, ef þú lætur þessara 

hluta í vanta. Og þegar þú tekur aí) þreytast, þegar þjer fer a^ 

, virbast, sem þú sjert búinn núg ab vinna, láttu þá orb Drottins 

vors vekja þig úr dáinu, er hann sag&i: raje'r hæfir ab vinnay 

meSan dagur er, þvi núttin kemur, þá er enginn fær a^hafzt (Júh* 

9, 4). þegar hjarta þitt véiklast í trúnni, ebur abrir telja úr ^þjof 

kjarkinn meb umræbum sínum, og ætla ab koma þjer á þá tru, 

aí) Öll fyrirhöfn þín sje gagnslaus, og þú fáir engu til leibar komi^ í 

þegar þú ferh ah segja, aí) öll vötn renni til sjáfar, en sjúrinn 

fyllist aldrei ah heldur, og hib bogna verhi aldrei beint: láttu þá 

Drottin þinn kenna þjer ab lypta upp augum þínum, og sjá 

akrarnir taka þegar afe blikna til uppskerunnar (Júh. 4, 35); láttu 

hann þá tala til þín um sáí)mamiinn, er fúr út ab sá, og þú sumt 

fjelli nibur viíi veginn, og fuglar himins ætu þaí), og sumt fjelli ' 

grýtta jÖrí) og sprytti þar sl^útt, en visnabi og skjútlega aptur, og 

sumt fjelli á meíial þyrna, er kæfbu þab: þá var og þab sæbí tilj 

er fjell í frjúfsama jÖrÖ og bar ávöxt, mikinn eÖur lítinn, en þ<^ 

ávöxt (Matth. 13, 3 o. n, v.). Slíkur sáí)maí)ur var sjálfur hannj 

og hann heíir sent oss út til aí) halda á fram sáningunni, ekki a^* 

eins þá, er eiga ah prjedika orb hans, heldur og þá, er eiga 

breyta eptir því, og ver^ trúir í allri ifeju sinni, hvort sem þ^*^' 

eru settir. yfir iítih ebm mikib. 

En svo sannarlega, sem allt þaí), er vjer aShÖfumst í heim- 

inum á a& fara fram, samkvœmt heilögu lögmáli rjettlætisins, svo 

á og ástin á Gufei og inönnura at vera hin rjetta undirrút alh'a 

vorra hugsan_a og tilfinninga, orí)a og athafna; og hvar finnum 
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^ei' nú aptur í þessari grein fyrirmynd þá, er komizt geti í 

Qokkurn samjöfnub yih hit heilaga dæmi, sem Kristur hefir eptir- 

skilií) oss? Hversu lítib skynbragí) berum vjer á eí)li kærleikans, 

vjer höldum hann kenni oss ekki annab enn a?) umbera og 

bola 1 Ó, hversu fyrirhafnarlíti?) er þaÖ ab sitja kyrr og láta allt 

f^ra eins og fara vill í heiminum, og stynja svo og andvarpa út 

því hann sje sokkinn nibur í illsku! En Ííttu til Ðrottins þíns, 

6r brann af ákafa, svo lærisveinar hans minntust þess, er skrifaö 

hafbi verib: vandlæti vegna gubshuss etur mig (Jöh. 2, 17); 

hlýddu á ræbu hans ge^n þeim, er hömlubu mönnum frá því 

öblast gubsríki, en hirtu ekki sjálfir um ab njöta þess, pg 

!^fdmubu þeira, er þess vildu leita, gegn þeim, er fjeflettu ekkjur 

rnidir yfirhylmingu langra bæna, er hlýbnubust því, sem lítils var 

Um vert, en afræktu þab í lögmálinu, sem mest á ríbur, þab 

rjettvísi, göbfýsi og trú, er hreinsubu hib ytra, en voru innan 

ftillir ráns og örjettinda (Matth. 23, 13). En þegar vandlætinga- 

semin verbur ab báli, þegar hún tekur ab samlaga sig hinu illa 

^ þjer, syndsamlegri reibi og hatri og hefndargirni, þegar þig 

langar til ab geta bobib eldi ab rigna af himnum ofan, og tortýna 

tarbsvírubum mönnum, láttu þá Drottin þinn átelja þig um þab, 

þú veizt ekki hvers anda þú ert, og hygg þú ab breytni hans, 

því hann kom ekki til ab tortýna sálum manna, heldur til a& 

frelsa þær (Lúk. 9, 54 o. n, v.). Sjá! hann leitabist vib ab 

^^jöta nibur vígi örjettlætisins og draga skýluna af andstyggb 

Itrsesninnar, en hann leitabist ekki vií) ab kveikja övild og reibi 

gegn einstökum mönnum; hann gekk um kring og gjörbi gott, 

^ann stje ekki á þann, sera fallinn var, hann slökkti ekki hinn 

^aufa neista, hann rak þá ekki í’rá sjer, er leitubu hans, hann 

''^ar setífe vibbúinn ab lækna þá, sem höfbu sundurkramin hjörtu. 

Hann stöb í möti hinum illu, en einungis meb hinu göfea, er hann 

barbist fyrir sannleik og rjettlæti, og er þeirra tímar voru og vald 

^yrkranna, þá hallmælti haim ekki aptur, er honum var hallmælt, 

ögnabi ekki, þegar hann var píndur; hann hafbi kennt læri- 

^veinuixi sínum á þessa leib: elskiÖ övini yfear, blessib þá, er 

^ÖIva ybur,- bibjib fyrir þeim, er gjöra yí)ur ska^a og ofsækja 
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ybur (Matth. 5, 44); og hann kenndi þetta ekki afe eins, heldur 

breytti hann og samkvæmt því, og þah í kvölunum á krossinum. 

Og ást hans var ekki aí) eins hin almenna göhsemi, er ann Öllu, 

sem hefir mannlega raynd, heldur kallaiii hann þá vini sína, 

er hann haf&i kjörib sjer, og höfbu yfirgefib alla hluti til þess 

ab fylgja honum, og hann unni hverjum þeirra fyrir sig af vib- 

kvæmu og tryggu hjarta; hann. hafbi ætíb elskab þá, og hann 

elskabi þá til enda (Jdh. 13, 1). Hann hafbi lagab þá handa 

sjev, hann hafbi þolab þeim margt og vægt þeim og fyrirgefib 

þeim, hann hafbi kannast vib hib gdba í þeim, og notib hinna 

fegurstu stunda æfi sinnar í samvist þeirra, og í samsæti nieb 

þeim yfirgaf hann allan fögnub þessa lífs, og vígbi sig píslum 

sínum. 

þannig samlagar sig í framferbi Jesá rjettlætib' kærleikanum 

og krapturinn blíblyndinu, og þegar vjer íhugum nákvæmlega allar 

þar ab liitandi- kringumstæbur, fáum vjer aldrei tilefni til ab segja 

þab, sera vjer hljðtum svo optlega ab segja um framferbi sjálfra 

vor og annara, ab sumt í því sje of ákaft og sumt of dauft* 

Og til þess nii ab vjer getum síillt ofstopa vorn og breytt ván- 

mætti vorum í styrkleika,- ber oss jafnan afe líta til hans, er eptir' 

skildi oss fyrirmynd, ab vjer skyldum fet'^ í fdtspor hans. 

hversu fjarlægir sem vjer erum takmarki voru, á' samt enginu 

skilib ab heita kristinn, er ekki kannast vib sannleikann í þessum 

orbum postulans: Hver sem segist vera í honum, á ab breyta eins 

og hann breytti (1. Jóh. 2, 6). 

% \ 
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43. 
HIÐ PYRSTA OG ÆÐSTA BOÐORÐ: þÚ SKALT ELSKA 

DROTTIN GUÐ þlNN AF ÖLLU HJARTA þÍNU. 

„Meistari! hvernig á jeg ah breyta, svo ab jeg eignist eilíft 

sag&i lögvitringurinn forbum (Liík. 10, 25). Og í hverju 

skini sem h a n n hefir spurt svo, hlýtur hin sama spurning a?) gjöra 

vart vib sig í hjarta sjerhvers, er vanda vill líferni sitt þetta 

hife skammvinna og hjegðmlega líf, slíkir stormar sem á því mæba, 

ttieíilæti og mótlæti, kvíbi og von, og allar hinar píslafullu ástríbur,' 

sífelldlega deila um einvaldsdæmib, þð engri einni takist ab ná 

því — nei! slíkt líf getur ekki fullnægt mjer, og meí) þa?) getjeg 

^kki verib ánægbur. „Hvernig á jeg ab breyta, svo ab jeg eignist 

Gilíft ]íf?“ Hjer er ekki sagt: svo ab jeg verÖi á síban tekinn 

í annab líf, er betra sje enn þetta, eins og a?) líf þafe, er vjer 

girnumst, eigi ekki ab byrja fyrr enn ab libnu hinu jarbiieska lífi; 

heldur er þab eilíft, og meb því þab er eilíft, þá er þab ætíb og 

^lstabar; og þegar hjer á jörbu, raitt í daublegleikanum, getur þfi 

^öndlab, og áttu ab höndla hib eilífa líf, og höndlir þií þab, e^a 

höndli þab þig, þá getur þu ekki glata?) því aptur á þann háít, er 

^Gnn glata stundlegum aubæfum, því þá verbur ekki sviptur því 

neinu líkamlegu valdi, enda getur þú ekki misst þab á þeirri 

stundu, er þú skalt yfirgefa allar þínar jarbneskar eignir, heldur 

tykst þab þá algjörlega upp fyrir hinum guíiræknu, eins og blómib 

^ýkst í sundur fyrir sólargeislunum, þegar þab hefir ábur þröast 

stundar sakir. 

„Meistaril hvernig’á jeg afe breyta?“ — þafe eru ekki ab 

börnin, sem þurfa ab fræbast; því hversu fus væri jeg ab 

®®Ijast vib fætur meistara-einhvers, þess er mætti fræba mig, hversu 

‘Í®g skyldi breyta, svo ab hib eilífa líf næbi í mjer ab þrúast! 

Översu fús er hver samvizkusamur raabur ab hlýba á sjerhverja . 

^*^sögn þá, er getur leitt hann fram á leib, og kennt honum hvernig 

hann skuli breyta! En sje nú sá til, er vjer köllum meistara í 

4 
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æbstum skilningi, og sje nokkur kennari frá Gu&i kominn, sá er sje 

vegurinn, sannleikinn og lífib, og hafi orb hins eilífa lífs — eigum 

vjer þá ekki ah hlý&a á hann fremur enn nokkurn annan ? 

Hverju svarahi Jesús lögvitringnum, sem bar upp fyrir honum 

þessa hina miklu spurningu? Hann svarabi ekki nýjum orhumí 

heldur vísahi á lögmál þab, er kunnugt var þeim, er spurhi, þaí) 

er: hih dásamlega lögmál, sem Guí) hafbi í fyrndinni birt sig í 

fyrir Gybingum. Og hvar finnum vjer í fræbibokum fyrri eí>a 

seinni alda nokkurt lögmál, er tali til mebvitundar vorrar um þab, 

sem rjett er og gott, af meira valdi, heldur enn þetta bo&orfe, er 

ritab stendur í hinum helgu hokum Gybingaþjðöar allt í frá önd- 

verbu: „Heyr þab, Israei! Drottinn Gub þinn er einn; þú skalt 

elska Drottin Gub þinn af öllu hjarta þínu, og af allri öndu þinni, 

og af öilum mætti þínum. Og þessi orb eiga aö vera rotgrúin í 

hjarta þínu, og þú skalt brýna þau fyrir börnum þínum, og hafa 

þau um hönd, þegar þú situr í húsi þínu, og þegar þú gengur um 

farinn veg, og þegar þú leggst fyrir, og þegar þú stendur upp“ 

(5. Mús. 6, 4 o. nn. vv.). Á þetta bofeorb vísabi nú Jesús lög- 

vitringnum, þegar hann spurbi hann, svo segjandi: Meistari I hvernig 

á jeg a& breyta, svo ab jeg eignisí eiiíft líf? og á þaS vísabi hann 

og öllum öhrum) er spyrja mundu hins sama um okomnar aldir. 

En hitt er allt annab mál, hvernig vjer getum orí)ib hæfir til a& 

fullnægja þessu boborbi, og hvernig vjer getum vænt rjettlætingar, 

þar sem vjer höfum ekki haldi^ þetta boborb, meb því enginn af 

oss heíir elskab Gub af öllu hjarta sínu, og af Öllum mætti sínum; 

og ef vjer íhugum þetta mál, munum vjer skilja, ab enginn daub- 

legur mabur rjettlætist af verkum lögmálsins. En eins sannarlega 

og vjer rjettlætumst fyrir trúna á Jesúni Krist, en ekki fyrir verk 

lögmálsins (Gal. 2, 16), eins sannarlega hlýtur þessi trú, ef hún er 

sönn og lifandi og rjettlætandi í raun og veru, afe gjöra oss ® 

hæfari til hlýbni vií) Gubs lögmál, senl Kristur kom til ab fuH- 

komna, en ekki aftaka (Matth. 5, 17), og um allt fram hlýtur 

' trúin ab gjÖra oss æ hæfari til hlýbni vib þa?) boborb, er sjálfut 

hann kallabi hib fyrsta og æbsta bofeorb (Matth. 22, 38). 

Hib fyrsta og æbsta boborb, segir Drottinn — 
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eittbvert boborb verbur ab vera fyrst og æbst, og fela í sjer Öll 

önnur boborb og tengja þau saman, Gubs lögmál er ekki samsafn 

af sundurlausum reglum og laust saman tengdum, þeim er svo 

sjeu lagabar, ab oss beri ab fylgja sinni í hvert sinn, og hver geti 

orbib annari gagnstæbileg, svo ekki verbi úr skorií), hverja vjer 

eiguin ab meta mest; heldur verba öll boborbin eptir ebli sínu ab 

vera sameinub í einu boborbi, því er sje fyrirmynd þess hugarfars, 

er hinir ijettlátu eiga ab vera gæddir, og fram á ab koma í hverri 

hugrenning, og í hverju orbi, og í hverju verki. Jafnvel þeir^ 

sem ekki abhyllast Gub, en vilja þö hegba sjer skynsamlega í 

veröldinni, verba ab leita sjer ab einhverri reglu, til þess ab setja 

efst; því þab lætur ab líkindum, þeir vilji ekki vera á sífelldu 

reiki, heldur leiíi ab laga alla hegbun sína eptir einni stöbugri 

hfernisreglu, og hugfesti meb sjer, hvab þeir skuli einkanlega ab- 

hyllast. 

Og hver er nu þessi lífernisregla ? Hver er þessi kærleiki, sem 

^llur annar kærleiki á ab vera í fölginn ? Hvab eigum vjer ab 

oaeta mest, svo ab vjer leggjum á þab allan hug, og vinnum því, 

og lifum því — hvab eigum vjer ab meta mest? 

Látum oss reyna, hVort vjer getum seít nokkra abra reglu í 

stab þessa hins fyrsta og æbsta boborbs;'ímyndum oss, ab einhver 

fiegbi; Jeg skal elska heiminn af öllu hjarta mínu og öllum mætti 

öiínum. En vjer íinnum þegar, ábur enn orbinu er sleppt, ab 

heimurinn er stopull og enginn síöbugleiki í honum, og ab sá, er 

selur hjarta sitt veröldinni, selur þab um leíb undir allar píslir - 

hennar, og hreppir tömleika í stab fyllingar. þií, sem ert ágjarn I 

hald þú ‘daubahaldi utan um eigur þínar, og er övíst, þú fáir varib 

bser fyrir ofbeldismönnum, falib þær fyrir þjöfmn, eba forbab þeim 

loganda eldi; en hitt er víst, ab þau augu, sem mæna á gullib, 

full ágirndar, verba^aldrei södd, og ab þab hjarta, sem ekkert annab 

^lskar, verbur æ Öreigi, og þykist æ öreigi, mitt í Öllum aubæfura 

®ínum. þú, sem ert hjegömagjarn! skemmtu þjer vib reyk virb- 

^nganna', og set á höfub þjer körönur þeirra; en þú munt brátt 

^oyna, hverir þeirra eru hluítakandi meb þjer, og þú munt sjá, ab 

hafa tælt þig, og ekki verib annab enn sjönhverfingar, og ab 
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þá viröing, er menn veita þjer, geta þelr tekib aptur, og munu 

brátt veita'hana öferum. þú, sem ert þræll veraldlegs muna^r! 

sökktu þjer nibur í alls kyns há&ungar, og reyndu aí) drekkja sjer- 

hverri gúbri fýsn, sjerhverri endurminningu, sjerhverri afefindni 

samvizkunnar í þeirra myrkum straumi; en þú munt brá?)um finna, 

í hverri ánaub þú ert, og þiggja þau laun, er henni fylgja, og 

hjarta þínu vera horfin Öll huggun og yndi. Haltu í veröldina af 

öllum kröptum, en kraptarnir hverfa, þegar dau?)inn andav á, og 

ekkert verbur eptir af neinu, sem þú unnir, nema einungis hin 

clymma gröf. 

þar á ofan er um svo margt ab vera í þessari veröldu, a^ 

þegar hjarta mannsins selur sig henni á vald, verbur þa?) hvarfla 

til allra hliÖa; og hvab á þa?) þá ah kjosa? hvaÖ á þa?) a?) meta 

mest? „Ekkert“, kynni einhver ab segja, sem vitur þættist í veröldu 

þessari; jeg festi ekki huga minn vi?) neitt einstakt, jeg lofa hlut- 

unum ab koma og fara, nota þá, meban þeir eru bjá mjer, og 

sakna þeirra ekki, þegar þeir eru horfnir; jeg þjúna þeim ekki, 

en þeir eiga ab þjúna mjer. þessi ræfea er ab sönnu spaklegri ah 

heyra, enn hin ^fyrri; en þegar ab er gáb, þá er þetta sama eins . 

og maburinn segbi: Jeg vil elska sjálfan mig af öllu hjarta mínu, 

af allri Öndu minni og af Öllum mætti mínum! Víst véit jeg, ab 

fáir munu þannig kveba á meb berum orbum, afe þetta sje hin 

æbsta lífernisregla þeirra. þab leynist í manninum einhver 

tilfinning og einhver blygÖunarsemi, er bannar honum.ab lofa ber- 

lega þab, sem illt er og svívirbilegt, jafnvel þótt hann gefi þ^^ 

rúm { hegbun og hugrenningum. En þegar vjer heyrum þa^ 

orbtæki, ab hver sje sjálfum sjer næstur, vera þýtt á þann hátt, 

og vib haft á þann hátt, ab nálega öll rábvendni og Öll tryggb og 

öll líknsemi verba ab engu; þegar vjer heyrum þab vera sagt eins 

og í gamni, og þó reyndar í alvÖru, ab rjettur kærleiki byrji á 

sjálfum sjer; þegar menn telja oss trú um, ab hver tilfinning 

hver fýsn í hjarta mannsins sje í raun og veru sþrottin af eintómri 

sjerplægni, og ab mennirnir hirbi um ekkert annab enn sjálfa sigj 

jafnvel þegar þeir vinni þau verk, er köllub sjeu bezt — vantar 

þá mikib á, ab þessi grein: þú skalt elska sjálfan þig af Öllam 
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öaætti þínum, sje köllu?) æfesta lögmál allra mannlegra athafna og 

hugrenninga ? því er mifeur, a& sjerplægnin er mikils til of rík, 

jafnvel í hjörtum þeirra, er á þaii leggja mesta stund aí) utrýma 

henni; hversu dftalega mun þá ríki hennar styrkjast af þvílíkum 

kenningum, þegar því er hvísla& í eyra, og þah er kennt á þekjum 

uppij og menn víta þær ekki, heldur jafnvel gjöra ab þeim gdíian 

rdm, og telja sjer og Öferum tru um, e& þah verfci og eigi svo afe 

vera! En reyndu aí) koraa þessu lögmáli á, láttu ástina á sjálfum 

þjer eyfca sjerhverri annari ásí, og vertu sem þóttafyllstur — en 

uiuntu þá verBa ah ánægbari ? 0, hversu gramur og sár og 
% 

sundurkraminn muntu optsinnis verÖa, þegav þu finnur, a& þu ert 

ekki jafnmerkur fyrir augum Guhs og manna, sem þú ert fyrir 

þínum augum, og ab veröldin lýtur ekki eins ab þínum vilja, og 

þú heimtar. Reyndu, segi jeg, a!t koma þessu lögmáli á, og þá 

uiuntu hljúta ab verba sjálfum þjer sundurþykkur í dteljandi hlutum, 

uteb því ab tunga þín dirfist ekki, og hjarta þitt megnar ekki, ab 

úyljast vih sannindi þau, ah menn eigi ekki ab líta einungis á sitt 

Sagn, heldur og annara (Fil. 2,4), og ab þab sje snautt líf og 

ufarsællt, er um ekkert hirfei nema sjálfí: sig. 

þú skalt elska náunga þinn! þetta bofeorb hljúmar innsí í 

hjarta þínu og í hinum kristilega fagnabarbobskap; þú skalt elska 

vín þinn og bró&ur þinn, þú skalt einnig elska þjer vandalausa, 

því þeir eru og náungar þínir, þegar Gub lætur þig hafa nokkur 

^tóskipti Y\b þá. Gubi sje lof, ab þeir eru margir ájör^unni, sem , 

kunna skil á kærleikanum, og vita hvab þa^ er, at lifa í öörum, 

láta sjer eins annt, og jafnvel optsinnis annara um þeirra 

Mferí) enn sjálfra sín, og leggja fúslega mikií) í sölurnar fyrir þá. 

Eu mættum vjer samt sem áí)ur búa til handa oss svo látandi 

hoborfe: þú skalt elska náunga þinn af Öllii hjarta þínu, og aföllum 

Uiætti þínum ? Fjarri fer þab! því hver maí-ur finnur, ab ástin á 

^ónnunum má ekki vera æbst í njarta voru, hversu hreín sem 

^ún er. Eha ættir þú ab bendla þig vib þaÖ, sem illt er og 

usæmilegt, fyrir sakir vinar þíns, ef hann væri hneigbur fyrir þab ? 

svo bæri undir, ab þú mættir ekki hirba um hiii jar&nesku 

í'orlög þín sjálfs, heldur meía þab, sem þú íinnur fyrir samvizku 
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þinni a¥) rjett er og skylda þín, um fram ró þína og hamingju, 

og eignir, og líf: mundir þii þá mega draga þig í hlje, til þess 

a& hlífa þeim, er þu elskar, og flekka samvizku þína meb því aö 

kaupa þá undan því mótlæti, sem þeir ættu ekki afe vilja fá 

umflui?) meb þeim hætti? Hver, sem elskar fö&ur eöa möfeur meir 

enn mig, og hver, sem elskar son eíia ddttur meir enn mig, sá er 

mín ekki ver&ur, segir Drottinn vor (Matth. 10, 37). þyrííir þu 

ab ber^ Ijúgvitni, þyrbir þú ab Ijúga, tæla, svíkja, og afneita þannig 

sannleik og rjettindum, til þess aí) frelsa nokkurn, hversu kær sem 

hann væri þjer? Nei! þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan 

þig; og eins og þú mátt ekki meta þinn jarbneskan hag dýrmætara 

því, er samvizka þín finnur ab rjett er, eins máttu ekki meta hag 

annara þab* 

Sannur drengskapur og sönn hugprýfei mannsins eru í því 

fúlgin, ab hjarta hans hefir þann kærleik ab geyma, sem æ?)ri er 

ást hans á jarbneskum hlutum, ást hans á sjálfum sjer, og ást 

hans á nokkrum manni. Og hverju nafni heitir þá þa&, er hann 

á ab elska fram yfir allt annab? Vera má þú svarir, aí) þab sjeu-" 

fökylda og rjettvísi, og ab vísu nefnir þú þar heilög nöfn; vei 

þeim, er ekki heldur þau heilögl vei þeim, er ekki au&mýkir sig 

undir hin fögru yfirráb skyldunnar, og ekki verfeur heitur um 

hjarta, þegar hann hugleibir mátt og tign rjettvísinnar, sem upp er 

hafin yfir jarbneskan raunafc og jarbneskan ávinning, hrein og 

úsveigjanleg, ætíb söm og jöfn, og án alls manngreinarálits! Vjer 

skulum aldrei svipta þessi nöfn neinu af tign þeirri, sem þau eiga, 

en samt skulum vjer ekki láta þau útrýma nafni hins lifanda Guí)S. 

Hver hefir ekki orbib var vib, ab eins og menn hafa optlega^ ^ 

seinni tímum, þegar rætt hefir veriíi um hina líkamlegu skepnu, 

sett náttúruna á veldisstdl Skaparans, ab jeg svo ab orfei komist, 

eins hafa menn forbast í andlegum efnum ab minnast á Gubs 

vilja, og nefnt einungis skyldu og rjettvísi. En hvab er skyldan, 

sje ekki til Ðrottinn állsherjar, sá er hafi vald og rjett til ab vísa 

hverjum á þab, sem honum byrjar ab gjöra? Hva?) er rjettvísi? 

Hvort mun hún vera kraptur án mebvitundar, sá er saman halÚi 

hinum andlega heimi, eins og þyngdin þeim hinum líkamlega? 
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Og getur þu elskab þyngdina, þó þu sjáir, a& hún sje nytsamleg 

og ómissandi? Hvab er rjettvísin, finnist hún ekki í einhverri 

lifandi veru, er vilji hib rjetta? Hvaí) er rjettvísin á jörbunni, sje 
okki ijettvísi hjá Gu&i á himnum? 

Látum oss því tala, eins og oss ber ab tala, látum oss segja 

þab, sem Drottinn vor og Meistari kenndi oss ab segja: þú skalt 

elska Drottin Guíi þinn. því hann liíir, og vjer lifum allir 

fyrir^hann einan, hann er oss alstaÖar nálægur, og yfirgefur oss 

aldrei, og gleymir oss aldrei; vjer erura sameinabir honum ab ebli 

voru, eins og limib stofninum; látum oss því einnig sameinast 

tonum ab vilja vorum til og hinni heitustu ást, svo ab vjer getum 

Öíílazt af honum æ meiri þroska og vöxt og vibgang. 

þú skalt elska Drottin Gub þinn afölluhjartaþínu, og 

^f allri öndu þinni, og af öllum mætti þínum (Matth. 
^2, 32). En hversu orbin eru sett hjer mörg saman, til þess ab 

leiba fyrir sjúnir, ab hinu fyrsta og mesta boborbi nægist ekki 

hálfverk og hálfvelgja! þú getur ekki þjúnab tveimur herrum; 
^iljir þú breyta rjettvíslega í veröldinni, þá máttu ekki hafa í 

^jarta þínu tvöfaldan kærléika, þann er hvor únýti annan,. ebur 

"^eiki. En í kærleikanum á Gufei er öll hrein ást fúlgin. þegar 
bú elskar Gub, þá elskar þú einnig fegurb himins og jarbar, m.eí) 

þvf hún vitnar um hann; þá elskar þú og skylduna, mefe því hún 

vilji hans til þín — og rjettvísina, meb því hans heilög vera 

birtir sig í henni; þá elskar þú mennina, meb því þeir eru hans 

börn og bræfeur þínir, og ást hans nær yfir þá, allt eins og þig; 

— jafnframt og ástin á Drottni Gubi þínum kveikir i þjer 

'’'andlætingasemi um vonzku og gubleysi, kennir hiin þjer um leife 

umbera — raeb því Drottiim Gub þinn er líknsamur og náSugur 

og þolinmúíiur, og mikillar miskunar (2. Mús. 34, 6), og ab 

líknsamiir, jafnvel þegar þeir eiga í hlut, sem vondir eru og 

^bakklátir (Lúk. 9, 35), eins og Fabir þinn á himniim lætur súlina 
*‘®nna upp yfir vonda og gúfea, og regniÖ koma yfir rábvanda og 

^rábvanda (Matth. 5, 45). 
«þú skalt elska Drottin Gufe þinn^^. — Og enn tekur ritn- 

*^gin svo til orba: Drottin Guí) þinn skaltu tilbifeja og dýrka hann 
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einan (Matth. 4, 10); þú átt ab lúta hinum eilífa, þú átt afe fylla 

áálu þína skofeun hans dýr&ar, og verba gagntekinn af þeirri lotn- 

ingu vih hann, sem þú mátt ekki aufesýna neinni skapaíiri veru; 

þetta er heilagt boborb, en þab er ekki æbst Enn segir ritningin; 

úttastu Gub og geymdu boborb hans, því þab ber hverjum ab 

gjöra (Prjedik. 12, 13.); þú átt ab vera þess minnugur, ab Drottinn 

er yfir þjer, sem þú átt ab hlýba, og ab hann er almáttugur, svo 

ab ekkert fær hrifib þig úr hendi hans, og ab hann er heilagur og 

rjettvís og vandlátur, og hegnir illverkum; þessi tilfinning á ab 

vera innrætt sálu þinni, og halda samvizku þinni vakandi, og fæla 

þig frá því sem illt er, og hvetja þig tíl ab fullnægja skyldum 

þínum; allir menn, hvort sem eru háir eba lágir, vitrir eba einfaldir, 

glabir*eba hryggvir, eiga ab úttast Gub; og þab er mikib boborb, 

en þú ekki æbst. Hotun dÚmsins og rjettvísinnar talar opt íil vor 

af himnum ofan, en hinn eilífi kærleiki talar einnig til vor, og þab 

af munni hans, er sjálfur var hinn fullkomnasti vottur Gubs 

kærleika, og segir til hvers manns, er þegib hefir líf og anda, og 

hjarta meb tilfinningu: þú skalt elska Drottin Gub þinn. — 

er sitt hvab, ab vita, ab Gub sje til, ellegar ab þýbast hann og 

meta hann æbst gæbi; þab er sitt hvab, ab kalla hann Herra og 

Dúmara, og gjöra þab meb útta og hræbslu, ellegar ab kalla hann 

Föbur, og gjöra þab meb ást og trúnabartrausti; þab er sitt hvab, 

ab þakka Gubi gjafir þær, er hann hefir oss veitt, ellegar ab elska 

hann sjálfan, og finna til sælunnar í samfjelagi hans. Slíkur kær- . 

leiki færii’ hjörtum vorum fullan frib, því postulinn segir, ab engiii 

hræbsla sje í kærleikanum, heldur útreki fullkominn kærleiki 

hræbsluna (1. Jöh. 4, 18). Ef vjer höfum þenna kærleik, þá erum 

vjer aldrei einmana, aldrei munabarlausir, aldrei andlega snaubir, 

því honum fylgir líf og fylling — hin sárasta löngiin, og 

sælasta fullnægja. þessi kærieikur hefir ætíb verib vakandi ^ 

hjörtum gubrækinna manna, og verib þeim rögnubur í meblætinu 

og hæli í múílætinu. „Drottinn! styrkleiki minn! jeg hefi þ*^ 

hjartkærán^, segir Davíb (Sálin. 18, 2). Eins og hjörturinn 

eptir fersku vatni, eins œpir sála mín til þín, <5 Gub I Sálu miuu 

þyrstir eptir Gubi, eptir hinum lifanda Gubi (Sálm. 42, 2. 3)- 
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Hvern heíi jeg á himnum? þegar jeg hefi þig, hirfei jeg hvorki 

himin nje jörfe. p6 jeg örmagnist á öiidu og líkama, þá er 

Gru?) traust hjarta míns og hlutskipti mitt ab eilífu (Sálm. 73, 

25. 26). 

» 
• \ 

44. 
þU SKALT ELSKA NÁUNGA þlNN SEM SJÁLFAN þlG. 

þu skalt elska Drottin Gu?) þinn af öllu hjarta þínu, þab 

hi?) fyrsta og æ?)sta boborb. En annaí) boborí) er því líkt: þu 

®^alt elska náunga þinn sem sjálfan þig. í þessum tveimur bo?)- 

^röum er fólgib allt lögmáli?) og spámennirnir (Matth. 22, 37). 

þau boborfe, sem ritu?) eru á hit fyrstá spjald lögmálsins, vib- 

^*l<jandi því, er mennirnir eiga Gubi a?) gjalda, eru fólgin í hinu 

fyi'ra af bo?)or?)um þessum; og öll þau bofcorí), er ritub eru á hib 

spjald lögmálsins, vibvíkjandi því, er mennirnir eiga hver 

^^runi ab gjalda, eru fólgin í hinu síbara. Allar áminningar spá- 

***annanna eru fölgnar í þessum tveimur boborbum, og þö ab Kristur 

^semi til afe fullkomna lögmálib, vissi hann þö engin æferi bo?)or?), 

hann gæti sett í stab þeirra. 

Ntí er vjer ætlum einkum a?) hugleií&a hi?) sí?iara af þessum 

yfifgripsmiklu boborbum, skulum vjer íhuga oríi postulans Páls, 

berlega hljóba um þetta bo^orb. „Gjaldib — segir hann — 

^^Grjum, þab er þjer eigi& a?) gjalda; þeim skatt, er skattur heyrir, 

þ®*in toll, er tollur heyrir, þeim ótta, er ótti heyrir, þeim heibur, 

heifeur heyrir; verib engum um neitt skyldir, nema þa?) a?) elska 

annan, því hver sem elskar abra hefir haldib lögmálib. því 

nll boborbin eru fólgin í þessari grein: elska skaltu náunga 

sem sjálfan þig (Rómv. 13, 7 o. nn. vv.). Postulinn talar á 

þ^ssuni 'stab bæbi um rjettlæti og kærleika, og sameinar 

25 
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hvorttveggja mjög nákvæmlega; ef þd elskar náunga þinn, verbur 

þú aí) breyta vib hann rjettvíslega, en þö þii gjörir þab, máttu 

samt ekki halda, þú hafir fullnægt lÖgmálinu, því þafe heimtar, vjer 

skulum elska hver annan. 

þu skalt breyta rjettvíslega yit náunga þinn, þaí) er hi^ 

fyrsta boíiorb, sem hverjum kristnum manni er gefib í tilliti til 

annara, og er þab svo aufcskilib, og hefir svo opt verií) ítrekab, 

a?) öþarfi kynni sýnast, aí) brýna þafc fyrir nokkrum, sem þver- 

skallast ekki meb öllu gegn áminningum skyldunnar — því fyrir 

slíkum værj þab tömur öþarfi. þó vildi jeg, a?) til væri su rödd, 

' sem hljðmafe gæti í hjarta hvers manns, hvernig sem á stendur, 

og sí og æ tæki upp fyrir honum þetta hib sama: Um allt fraio 

skaltu breyta rjettvíslega, því ef þtí gjörir þab ekki, þá ver?)ur 

ekkert af því, er þd átt e?)ur ab hefst, þjer sjálfum nje ö?)rum til 

sannra nota. p6 þu værir gæddur öllum andlegum gáfum, óþreyt- 

anda afli, og brennanda ákafa, en þig vanta?)i þa?), er beinir öUu 

öbru rjetta leife, vísar hverri athöfn þann veg, er einn liggur a?* 

rjettu takmarki, þab er: lotningu fyrir hinni heilögu skipun rjett- 

vísinnar: þá gætum vjer a?) sönnu dá&st gáfum þeim, er þj®^ 

væru veittar, en þú gætír ekki meí) þeim aflaíi þjer virbingar, uje 

heldur ver?iir þú þeim þjer til sannra nota. Og þab væii þj®^ 

til lítillar afbötunar, a!b segja, þú hefbir yfirgefi?) hina glöggu ug 

beinu götu rjettvísinnar, til ab fara aíira brotnari leib, þar er þu 

mættir vinna meira gagn; því ef þab eru sannarleg ijettindi, 6*’ 

þú hefir hallaí), efeur þú hefir hjá þjer leiít, hva?)a gagn getur?)U 

þá unnib, sem ^sje jafnvægi tjons þess, er þú hefir ollab, meb þ"^' 

a?) rýra lotningu þá, er allir eiga ab sýna ijettvísinni, er þeir huf» 

ekki búi& til, heldur er hún þeim bo?)in, og þeir ekki yfir hennií 

heldur hún yfir þeim? f)ar á ofan eru afleibingarnar ekki ^ 

mannsins valdi, hann getur ekki rábi?) þeim nje sjeb þær fyrii', 

þær tengjast opt vi?) gjörhir hans á annan hátt, enn hann hug^^j 

en illa fer, ef afleifeingar þessar snúast oss etur öbrum til ifls? ug 

vjer verfcum þar a?) auk ab kannast vib, ab vjer höfum átt þu^ 

skili?), af því vjer Yildum ekki gjöra þab, sem ijett var.^ 
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Orb postulans minna oss á, aí) rjettlæti sje þaí), er vjer eigum 

^ver öferum afe gjalda; þó ab þú fremjir þaí), hefir þú til einskis 

tinnií), því þú leggur þah ekki til af gúfevild þinni, heldur geta 

tnenn heimtah þah ab þjer, og mannleg lög mega og munu þröngva 

þjer til a!t gjöra þaíi, sem rjett var, eptir því sem í þeirra valdi 

stendur. En þegar vjer tölum um ab gjalda hverjum sitt, og 

^orga hverjum þab, sem vjer erum honum um skyldir, hugsa 

festir um ahrar skuldir, enn þær, er lúka má me& gulli og silfri. 

Þa?) er ab vísu harla gott og naufesynlegt j ah vjer förum svo meh 

^in tímanlegu gæ^i, ab vjer verbum ekki neinum um neitt skyldir; 

vjer förum svo mefe annara eignir, a?) vjer svíkjum engan, nje 

ð'Örum nokkrum manni rangt til, annahhvort af sjerplægni eba 

övild vib hann eí)a öferum í vil; aí) vjer förum svo meh eignir 

®j^Ifra vor, afe vjer ver&um ekki verkamönnunum skyldir um laun 

þeirra, nje látum úlaunaha hjálp vina vorra, annabhvort vegna 

^yí)slusemi, e^a hjegúmadýrbar, efea ]jettú?)ar: allt þetta, segi jeg, 

ab vísu harla gott og nauþsynlegt, pg Guí) gæfi^ a<f) allir menn 

^Önnuhust vib þab, svo jeg þyrfti ekki ab minnast á þab, eba færa 

þeim sanninn um skyldu hans í því tillitil Jeg segi ekki, 

sje loflegt, heldur segi jeg einmitt, þab sje ekki annab enn 

®^ylda vor, aí) gjalda hverjum sitt, þeim skatt, er skattur heyrir, 

bGiru toll, er tollur heyrir, þeim laun, er laun heyra,^ þeim bætur, 

bætur heyra. 

En vjer eigum ab gjalda hver Öbrum fleira enn gull og silf- 

og getum á margan hátt gjört hver Öbrum rangt til, þú vjer 

®^i<jum ekki. því hvort sem vjer eigum heldur aÖ skipta vib 

J^örmenn vora, ebur undirmenn, ebur jafningja, eigum vjer þeim 

ab gjalda, og þegar vjer skorumst undan því, gjörum vjer 

rangt til. þjer,' sem settir erub yfir abra menn, og kallabir 

®rub herrar á jörbunni, veitib þjúnum ybrum þa?), sem ijett* er og 

^anugjarnlegt, og munib tii þess, ab þjer eigib og herra á himni 
vtVöl, 4^ ij j Qg þjgj, gj;3ri^ þeim rangt til, ekki ab eins þegar þjer 

J^^^þyrmib þeim, eba dragib af þeim laun þeirra, eba skammtib 

I^im þau úr hnefa, heldur og þegar þjer finnib ab því, sem ekki 

^í)finningarvert, efea meibib þá, efea sœrib, eba hryggib, af því 

25* 
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y'bur er fengft vald á, aí) gjöra þaí) ab ósekju. En þjer megi^ 

ekki halda, þjónarnirl aÖ þab sjeu hinir voldugu einir saman, sem 

framib geti rangindi; ekki megib þjer heldur hugsa, ab þjer gjörib 

nokkrum rangt til, nema þegar þjer stelib eba svíkib; því þjm' 

erub yfirmönnum ybrum ekki a& eins skyldir um trúleika, heldur 

og um hlýbni og lotningu, og þab eigtó þjer ekki ab sýna ein- 

ungis þegar þeir horfa á, eins og þeir sem þoknasí vilja raönnuBflí 

heldur eins og þjúnar Krists, svo ab þjer gjörií) vilja Gubs 

hjarta (Ef. 6, 6). þjer febur og kennendur! gáib ab því, ab þj^r 

breytib ekki ab eins orjettvíslega, þegar þjer látib þá, sem ybur er 

trúab fyrir, alast upp án tilsagnar og abgæzlu, heldur og þegar 

þjer egnib þá upp, eba tiptib þá fyrir sakleysi, eba freistiÖ þeirra 

yfir megn fram, eba metib ekki rjettilega vibleitni þeirra; og 

þjer breytib orjettvíslega eins fyrir þafe, þú þab sjeu börn sjálfra 

ybar, og þjer hafib haft mikib fyrir þeim; því Gub, sem hefir 

trúab ybur fyrir þeim, hefir ekki leyft ybur ab fara meb þau 

eptir hugþotta. En gáife þjer líka ab því, börnin gúb! ab þjer 

breytib úrjettvíslega, þegar þjer erub baldin og hirbulaus, eba 

fyrirlítib, eba styggib febur, mæbur eba kennendur; eba haldife þjerj 

ab hinir eldri fimii minna til þess enn þjer, eba þeir eigi hægr^ 

meb ab gleyma rangindum þeim, er þeir verba ab þola, þar seiu 

þú hver ný áhrif útrýma svo skjútt öllum öbrum áhrifum úr hugí*- 

ybrum? Gáií) aí) því, þjer vinir, og allir menn! afe yjer erucfl 

ekki ab eins hver öbrum skyldir um leigur og laun og borguUí 

heldur er og bob postulans sanngjarnt og rjettvíslegt, er haun 

segin: gjaldib þeim útta, sem útti heyrir, þeim heibur, er heibut 

heyrir. Vjer mennirnir erum sannarlega í mikilli skuld hver 

annan, og aukum hana í stab þess ab lúka hana, þegar v^jer 

þrjúzkumst vií) abra, eba svívirbum þá, þegar vjer horfum einungi^ 

í brestina, en gleymum ab meta kostina, og kannast vib gu^^ 

vibleitni, þegar þeir mega fara á mis vib launin, sem þeirra eru 

verbir, og sjerplægnin kveikir öfund og abfinningasemi. Gjalfi*^ 

þeim heibur, sem heibur heyrir! Illska, spilling og heimska eig^ 

engan hei&ur skilib; en hinu gúfea, sanna og rjetta eigum vjer a 

aubsýna lotningu. Ef vjer erum lotningarlausir, fjarlægjumst 
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hina æfestu veru meir og meir, því sá er engu vill Itíta, og ekkert 

tigna, lýtur ekki heldur þeim, sem heihurinn á frá eilífí) til 

öilífíiar. Ef vjer erum lotningarlausir, fjarlægjumst vjer og hver 

^nnan meir og meir; hins vegar dregur lotningin oss hvern ah 

^?>rum, og kemur því til leifear, aí) vjer unnum hverjum manni 

sannmælis, gleSjum oss vib margbreytnina á gjöfum Gu&s, erum 

^ásir til a?) láta hvern rába sjer og fara sinna ferha, ef hann ab 

^ins hlibrar sjer ekki hjá því, sem öllum er naufesyn á. þegar 

vjer gjöldum öllum á þenna hátt allt, er vjer eigum ah gjalda, full- 

^segjum vjer fyrst kröfum rjettvísinnar. 

Ef þetta færi fram œtíb og alstabar, mundi þab líta svo tít, 

skuldum þeim væri lokife, er mennirnir eiga hver hjá öbrum 

til ab Mka þeim, hvetur þab boborb, sem aldrei þagnar, og 

®nginn fær undan færzt; því allir finnum vjer, ab vjer erum skyldir 

hlýba því, ekki aí) eins vegna hegningarinnar, heldur og vegna 

samvizkunnar, jeg meina þetta boborb: Látib engan eiga neitt hjá 

yWr. En þegar postulinn býbur oss þetta, og skipar oss ab lúka 

^bnnunum allar skuldir vorar, bætir hann vib í sömu grein því, 

gjörir skuld vora takmarkalausá: „Látib engan eiga neitt hjá 

y?)ur segir hann, „nema þaí) ab elska hver annan.*^ Lögmál 

^uí)s heimtar ekki ab eins rjettlæti, heldur og kærleika; 

kærleikinn innibindur í syer rjettlætib, og þar aí) auki margt 

^unab. 
^Hver, sem elskar abra, hefir fullnægt lögmálinn.*^ þab er 

^*íf)sætt, ab þetta er satt ab svo miklu ieyti, sem lögmálib bannar 

^^tthvab — ab svo miklu leyti, sem þab segir: þú skalt ekki, 

þab er þú skalt ekki breyta úrjettvíslega; því kærleikurinn gjörir 

®*^gum nokkurt mein (Kúmv. 13, 10), hann tekur ekki undir sig 

^i^narlegt i]e, hann ber ekki Ijúgvitni, og af því hann herfeir ekki 

líkamanum heldur ab sálinni, af því hann eybir öfund, dramb- 

®6mi og sjerplægni, og illum girndum, kemur hann til leifear 

^^ýí)ni vib hib sí^asta og örbngasta boborí), er svo hljábar: þú 

ekki girnast. En hver er sá, er ekki kannist vií), ab lög- 

^álib krefst mikln meira enn þess, s& vjer "vörumst ai gjöra 

^okkrum rangt til, og borgum þaí), er vjer höfum þegib ? Fátækl- 
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ingurinn hefir ekki gjÖrt þjer neitt gott, er þú þurfir ab borga 

honum, hann getur ekki kvatt lögin til ab þröngva þjer ab Ijúka 

upp hirzlum þínum, og mifela sjer af því, er þd nefnir þína eign 

me& fullum rjetti; en á þú ekki ríkisma&urinn, og hver sá sena 

Gub hefir gefib meir enn hann þarf, mikla skuld ab gjalda hinum 

fátæku? Okunnugur mabur, sem þarf á greibvikni þinni eba ráíium 

eba abstob ab halda, heíir ekki þegib neitt gott af þjer, er þií 

þurfir a?) borga honum aptur; en þegar hann bi^ur þig sanngjarn- 

lega og húglátlega, gjörir hann þig ab skuldunaut sínum, ab svo 

miklu leyti sem þú hefbir getab ráfei^ honum eiba hjálpafe. Ovinur 

þinn hefir gjört þjer illt til, hann hefir, ef til vill, synja?) þjer 

rjettar, er vjer höfum sagt a!b omissanlegastur væri allra hluta i 

lífinu; hann hefir, ef til vill, sært hjarta þitt sárum, er sví&a enn- 

En þegar hann kemur til þín, og segir vib þig: jeg veit gjörla, 

aí) þú ert mjer ekki skyldur um neitt, en jeg þarf samt á a^sto^ 

þinni ab halda, og beibist hennar, gjald nú illu gott! þá afmáir 

kærleikurinn gjörvalla sekt hans, og gjörir þig aí) skuldunaut hans, 

og minnir þig á, ah vjer erum skyldir aí) gjöra þeim gott, sem 

hafa gjört oss illt. Allt hvab þjer viljib mennirnir gjöri y?)ur, þa^ 

eigií) þjer og þeim ab gjöra (Matth. 7, 12). þetta bo^orí), sem 

lögmál Gubs, og öll vitni hans á jÖrSunni og samvizkan bryna 

fyrir oss sífelldlega: þetta hiÖ mikla boí)or& kennir kærleikurinn 

oss aö halda, því hann setur oss í annara staí), og lætur oss 

finna til þarfa þeirra eí)ur báginda, er bæta skal úr, eins glÖgg^ 

og vjer ættum sjálfir undir þeim ab búa. 

En kærleikurinn er ekki folginn í verkunum einum, því hann 

er ein af tilfinninguin hjarta vors. Ef vjer elskum hver annan 

einlæglega, verfeur þab a?) sönnu ab koma fram í gofeum verkum, 

þegar þeim verfeur vib komib; en þab gjÖrir líka vart vib 

þegar ekkert verbur abhafst, og vjer eigum ekkert íil ab gefa 

nema þab, sem bezt er, og hver vinur vill sjer helzt kjúsa, en þ^^ 

er vibkvæm ást og tryggt iijarta. Af þessu verbur þab aubsætt, 

ab pbstulinn getur sagt þaí) sje kærleikurinn, sem vjer verbum-afit" 

af í skuld um hver vib annan, þö vjer reynum til ab lúka Öfinm 

Öbrum skuldum. því vera má vjer getum borgab hverja þenr^í 



þú skalt elska náunga þinn. 391 

svo vjer sjeum skuldlausir í einu tilliti. Vera má, jeg geti farib 

og' borgab hverjum manni, sem á nokkub hjá mjer, og geti. síÖan 

sagt í glaSara skapi: nií eru eigur mínar dbundnar. Vera má 

jeg geti sagt vib barn mitt, þegar jeg er búinn ab ala þa?) upp, 

og gjöra þab hæfilegt til ab ala önn fyrir sjálfu sjer: nú er jeg 

búinn ab gjöra þaí), sem í mínu valdi stúb, og er þjer því ekki 

skyldur um neitt meir. Vera má jeg geti sagt, þegar jeg er bú- 

inn ab Ijúka vib eitthvert starf: nú hefi jeg bundib enda á þab, 

söm jeg lofabi, og í þessu efni á engihn neitt hjá mjer framar. 

En geturíiu lokib skuld kærleikans, svo þú eigir engum meiri kær- 

leik ab gjalda? Ællar þú ab segja vib vin þinn: nú er jeg búinn 

elska þig í mörg ár, mefe því hefi jeg lokib skuld minni, og 

búinn ab elska þig nög? Ætlar þú aí) segja vi^ mennina: 

^ináíta mín hefir stabib ybur lengi til boba, og fyrir þaí) erum vjer 

skildir, nú ætla jeg mjer eptir þetta engan ab elska nema sjálf- 

íin mig ? 

þab þarf ekki boborb til ab segja oss, ab vjer eigum ab elska 

sjálfa oss, því vjer lítum of raikífe á oss til þess, og hugsum of 

^ikib um hag sjálfra vor; en hvernin sem sjálfselskan villir oss^ 

til hversu margra rangra ímyndana sem hún leibir oss, könii- 

hmst vjer þú vif) þab meb sjálfura oss, ab náungi vor á jörbunni 

gæddur sama rjetti og vjer, og hans gagn jafnáríbandi og gagn 

sjálfra vor, ab Drottinn himins og jarbar fer ekki í manngreinar- 

^lit, og ab hann hefir sett oss í veröldina, til ab efla jafnt annara 

gagn og sjálfra vor; þannig kannast samvizka vor vib hib mikla 

Í^oborb, er miskunarrík fyrirhyggja Gubs Íætur oss svo tíbum heyra: 

M skalt elska náunga þinn sem sjálfan þig. 

En hver er náungi minn? þannig spurbi lögvitringurinn 

^orbum, og Jesús .svarabi honum hinni fögru og frægu dæmisögu 

hinn samverska mann, er sá liggja á vegi sínum fraraandi 

mann, rændan, særban og yfirgefinn — útlendingurinn var hvorki 

®Ömu þjúbar nje trúar og hann — og túk hann ab sjer, eins og 

havin hefbi verib nákoraib skyldmenni (Lúk. 10, 29). Dæmisaga 

bossi fser inikií) á hvern, sem les hana, og er oss Öllum úgleym- 

en er vjer íhugum hana, hvaba þýbing finnura vjer þá i 
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henni. *Ætli Drottinn vor hafi vilja?) leysa Öll bönd nátturunnar, 

skyldleikans og vináttunnar? ætli hann hafi viljah veita vandalaus- 

um mönnum eins mikil rjettindi og þeim, er Gub hefir tengt vi^ 

oss meb svo mörgum og sterkum böndum ? — Orbib náungi þýí>ir 

þann j sem er þjer náinn. Optast eru þau þjer nánust, konan í 

fabmi þínum, barnib á hnje þínu, vinurinn viíi hlrö þjer, og þeir 

menn, er þu hefir mest saman vib aí) sælda, og ræöur mestu 

vib; og ef þu ert skyldur vandalausum manni, og jafnvel dvini 

þínum, um vibkvæmni, ráí), hjálp og abstoí), hví mundir þu ekki 

vera þeim þab enn fremur, sem þu ert skuldbundinn á svo margan 

hátt, og getur auí)sýnt allt þetta betur og optar enn öbrum! En 

þab getur komib fyrir, ab Gu^ gjöri vandalausan mann, sem þií 

hefir aldrei á?)ur sjeí), og þu ert ekki í neinu sambandi vife, nema 

ab því leyti sem hann er mabur, svo náinn þjer, ab hann ver&i 

þjer í bráb nánastur allra manna, og þii þurfir a?) taka hann aíi 

þjer öllum fremur, og gleyma á raeban, fyrir han? skuld, öllum 

þeim, sem eru og eiga ab vera hjarta þínu dýrmætastir. þannig 

var ástatt fyrir hinum auma manni, sem varí) á vegi fyrir hinum 

samverska. 

En eins og Drottinn hvetur oss meb þessari hinni fögru 

dæmisögu, til ab aubsýna þeim mönnum velvild, sem vjer erum 

ekki í neinu nánu sambandi vib, eins áminnir hann oss me& henni 

um, a^ elska vor eigi ab vera starfsöm, og koma nibur á einstök- 

um raönnum, sem þurfa hennar vií), svo vjer gjörura þeim gott* 

f)ví ef þu segir þab satt, ab þu elskir mennina, þá er þab ekk^ 

ndg, ab mannkyni?) allt standi þjer fyrir hugskotssjdnum, svo sem 

í reyk og þoku, eba þú sökkvir þjer nilbnr í grufl um Úkunnar 

þjöbir og úbornar kynkvíslir, og dskir þeim allra heilla; heldur 

skaltu sýna þab, hvernig þjer er í þeli vi^ mennina, meb breytm 

þinni vib náunga þinn, \\b þann mann, er þú átt vib ab skipta sem 

þú getur gjört eitthvaí) gotí, og átt ab veita gagn og glebi. Látum 

oss ekki, segir postulinn, elska meb orbi og timgu, heldur me^ 

verki og sannleika (1. Júh. 3, 18). 

þú skalt elska náunga þinn sem sjálfan þig! Til ab gem 

hlýbnast því bobor&i, þurfum vjer ab láta í múti oss og afneim 
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sjáifum oss, og veitir sjerplægni vorri Örbugt a& halda þab. En 

verfeur lífife hægra, þegar vjer elskum ekki aí)ra enn sjálfa oss, og 

setjumst á eybimörk, og látum sjerplægni og drambsemi og öfund 

girba milli vor og mannanna? 0, Gub minn göburl sem ritab 

^efir lögmál kærleikans handa oss meb helgum orbum, rita þab 

Ginnig í hjörtu vor, og lát Anda þinn þýba þab fyrir oss, og gefa 

oss vilja og mátt til ab breyta eptir því: þá munum vjer komast 

raun um, ab sjálfsafneitun veitir nægtir, hlýbnin frelsi og kær- 

íeikurinn mátt; þá munum vjer fá þessi orb fullskilií): Gub er 

í^aerleikurinn, og hver sem er stöbugur í kærleikanum, er stöbugur 

í Gubi, og Gub í honum (1. Jóh. 4, 16). 

/ 

45. 
KRISTINN MAÐUR Á AÐ ELSKA ÐROTTIN SINN. 

„þií skalt elska Drottin Gub þinn af öllu hjarta þínu, þi1 skalt 

^lska náunga þinn sem sjálfan þig: þetta eru hin tvö miklu 

^ofeorb, sem öll önnur Boborb eru í fölgin; geymdu þeirra og 

^i^intu lifa.“ Vjer getum ekki meb sannindum eignab þessi boborb 

^^gnabareyrindi Krists, því löngu fyrr enn þab var bobab í heim- 

^oiim, voru þau þegar ritub í hinu forna lögmáli, er Kristur 

®jálfur vísábi til. Aptur á möti getum vjer meb sannindum eignab 

aníja Krists, þeim anda, er vísabi til hinnar sýnilegu opinber- 

Unar Krists fyrir munn allra spámannanna, og átti ab koma frani 

þessari opinberun og breibast ut yfir Öll lönd. Af því þab var 

heilagi, eilífi, gubddmlegi Andi, er talabi fyrir munn þeirra, 

og ab lesa í hinum fornu og helgu ritningum Gybingaþjdbar 

Subleg' orb, þau er engin önnur orb í heiminum komast í sam- 

Jofnu^ vib. Spekingum annara þjdba hefir tekizt ab vera sljett- 

ot’bari, og semja ræbur sínar meb meiri snilli og kunnáttu, og 

% 
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greiíia hagar úr kerfi hugmynda sinna; en Guíis andi veitti speking- 

um Israelsþjúbar fylling og krapt og opinberun gublegra leyndar- 

dúraa, eg þess vegna hafa orb þeirra slík áhrif á hib dýpsta i 

mannlegri sálu, ab engin önnur jarbnesk speki getur komizt í sam- 

jöfnub vib þau. Sýndu mjer, til dæmis ab taka, í lögum annara 

þjoba tvÖ boborb önnur eins og hin fyrstu og mestu, þá skal 

jeg viburkenna, ab Gubs andi hafi einnig verib löggjafi þeirra þjoba- 

En þú nú jafnvel þessi tvÖ boborb sjeu eldri enn Kristutj 

þab er ab skilja, hinn sýnilegi Kristur, er birtist í mannlegri 

mynd, þá hefir hann þú komií) þeim úr búkum lögmálsins inn í 

hib mannlega líf, og úr afkimum ísraels út um víba verÖldu. 

En þar sem nu þessi boborí), sem um er sagt: gjör þetta, og 

muntu lifa — því þú þarft einkis annars meb, ef þú gætir þessara 

tveggja boborba, samkvæmt sjerhverjum búkstaf þeirra og sam- 

kvæmt allri hinni miklu þýbingu þeirra, er nær yfir hverja athöfn 

í* raannlegu líferni, hverja tilfinning í mannlegu brjústi, þá þarftu 

einkis framar, þá hefir þú hib eilífa líf, — þar sem nú þessi bob- 

orb eru fyrir Krist komin á hvert land, í hvert hús, á hverð 

manns varir, þar sem Kristur hefir aukib boborbib um elskuna til 

uáungans, svo nú má ekki skilja þaí) eins og Gybingar gjör^*^ 

velflestir, svo sem þaí) hljúbabi á þessa leib: þú skalt elska via 

þinn, og brúbur þinn, og skyldmenni þitt, og þann sem er þinnar 

þjúbar og þinnar trúar; þar sem hann hefir aukib þab svo, ab þa^ 

hefir nú þessa miklu þýbingu: þú skalt elska sjerhvern mann, sem 

Drottinn Gub þinn leibir þjer í múti, svo líf þitt kemur í nokkurt 

samband vib hans líf; þar sem nú þessu er til leibar komib: o*" 

þá Kristur búinn ab fullkomna eyrindi sitt, og erum vjer þ^ ^ 

engu öbru sambandi vib hann, enn ab vjer skulum hlýbnast orbum 

hans, og þakka honum fyrir þab hann hefir eptirskilib oss svo 

ágæta kenningu? 

Rjett ábur enn lögvitringurinn kom frain meb spurningu sín^ 

‘ um hib eilífa líf, hafbi Jesús snúib sjer til lærisveina sinna og 

sagt vib þá: Sæl eru þau augu, er sjá þab, sem þjer sjáib; þ'^^ 

jeg segi ybur, ab margir spámenn og konungar vildu hafa sjeb 

þab, er þjer sjáib, og sáu þab ekki, og heyrt þab, er þjer heyrib? 

r * 
I 
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og heyröu þa& ekki (Ltík. 10, 23. 24). Hver er sá kristinn 

Diafeur, er ekki finni a?) hjarta hans hrærist af þessum orbum ? 

Hver er sá kristinn mafeur, er ekki hafi girnzt a!b sjá, þá ekki væri 

íiema einn af dögum mannsins' Sonar (Liík. 17, 22)? því sann- 

kristinn maíiur er í slíku sambandi vií) Droítin sinn, sem mabur 

vib mann — jeg get ekki orbab þat öSru vísi; — þaí) er ekki 

eins kenning Krists, sem er gefin oss, heldur og sjálfur hann; 

þaí) eru ekki a?i eins orb hans, er Ijðma í veröldinni, heldur eru 

þeir sín á milli þú og jeg, Lausnarinn og hinir leystu, eins og 

^llir sem unnast. Vjer leitum ekki ah eins annara gæba fyrir 

hann, heldur er hann sjálfur hih dýrsta hnoss öllum þeim er á 

hann trúa. 

Sæl eru þau augu, er hafa sjeb þa2), sem lærisveinarnir sáu, 

ög sæl eru þau eyru, sem hafa heyrt þaí), er þeir heyrí)u! En 

þútt vjer getum aldrei á vegferí) vorri hjer á jörí)u fengih aí) setj- 

vií) fætur honum, og hlusta á rödd vara hans, heyrum vjer 

®9.mt enn í dag hin merkustu og þýfeingarmestu orí), er hann hefir 

talab; og þútt líkamsaugu vor eigi aldrei ab fá hann litib hjer á 

Jtirbuj kemur hann samt optlega á einverustundum vorum fram 

^yrir augu sálar vorrar. Og þessa mynd hans eigum vjer ekki a?) 

^eka frá oss, miklu fremur eigum vjer ab halda henni fastri, því 

þjá Jesú sjálfum eigum vjer játendur hans. ah leita oss allrar fyll- 

^^gar og vizku, og styrkleika, og huggunar. Og þannig er mjer, 

sem jeg heyri í fagnaíiarbobskapi Krists hib þrifeja boborb, jafn- 

^amt hinum tveimur, sem allir þekkja, og þab er svo hljú&andi: 

^J'istinn mafeur á afe elska Drottin sinn. þetta bofeorí) 

tálmar ekki hlýhninni vib hin tvÖ, heldur eflir hana miklu framar, 

þ^í ástin á Kristi* hlýtur afe glæba ástina á Gufei og mönnum í 

^jÚrtum játenda hans. 

Kristinn mabur á ab e I s k a Drottin sinn. þa& er ab vísu 

®^tt, aÖ kristindúmurinn heimtar jafnan trú, en trúin er þá ab eins 

^t)nn og lifandi, er hún sameinar sig kærleikanum. 8á sem kemur 

f**am fyni- Gub, á ab trúa því, ah Gub sje til, og endurgjaldi 

þcim er hans leita; en hií) fyrsta boborb heimtar ekki eiuungis, 

yjer skulum trúa á Gub, heldur kve&ur þar svo aí) orbi: þú 

i • 

i 



I 

396 Kristinn ma?)ur á a¥) elska Ðrottin sinn. 

skalt e 1 s k a Drottin Guí) þinn af öllu hjarta þínu. Satt er þaí> 

og, a^ Jesiís heimtar játendur hans skuli trua á hann, trua 

því, a?) hann sje tít genginn frá Gubi, sje vegurinn, sannleikurinn 

og lífií), trua því, afe hann hafi selt sjálfan sig fram til frií)þægingar 

fyrir synd allrar veraldar; en hann vill og, afe þeir, sem trúa á 

nafn hans, skuli vera í kærleikssamfjelagi vií) hann. þess vegna 

líkti hann sjálfum sjer vi?) vmvi?:in, er hinar mörgu greinar koma 

saman í, og af því greinin getur ekki borií) ávöxt, nema hiin sje 

föst á vínvifeinum, sagbi hann: verib mjer áfastir, svo a& jeg sje 

meb y?)ur, því ún mín megnib þjer alls ekkert; þess vegna sag?)I 

hann: eins og Fabirinn hefir elskab mig, svo hefi jeg einnig 

elskab y?)ur; verib stabfastir í elskunni til raín (Jöh. 15, 4. 5. 9)1 

þess vegna var þa?) og, ab þegar hann var upprisinn og ávarpa?)i 

postula þann, er hafhi afneitab honurn á tíma freistingarinnar, þ^ 

spur&i hann hann ekki, hvort hann trySi á sig? og hvort hann 

vildi hlý?)a sjer og þjðna? heldur sag&i hann: Símon! elskar þi^ 

mig (Jdh. 21, 15 o. n. v.) ? Og þar sem vjer erum einnig limar 

á hinum sama stofni, þar sem hib æbra líf vort á einnig ab Öblast 

allan þroska sinn og afl af honum, þá spyr hann oss einnig enn 

þá þess hins sama. 

Elskar þú Drottin þinn og Endurlausnara ? Dirfist þú aÖ 

svara og segja eins-og postulinn: Drottinn! þú veizt alla hluti, 

þú veizt jeg elska þigl — þegar vjer boSum kenningu KristSj 

þegar vjer tölum um boborb þau, er hann setti til ab koma regli* 

á líferni mannanna og tilfinningarnar í brjústum þeirra, þegar vjer 

minnumst á fyrirheit Krists, þegar vjer tölum um athvarf þa^j 

sem hib hrellda hjarta finnur undir krossi Krists, og hvernig 

Kristur hafi leitt í Ijðs lífib og ðdaubleikann meb* fagnabarbobskap 

sínum og upprisu sinni: ~ þegar vjer minnumst alls þessa, 

hittum vjer fyrir marga menn ineb alvörugefnu hugarfari, sem fegnir 

hlýba orbinu og taka vib því; þeir sökkva huga sínum nibur í 

djúp slíkra kenninga, og skynsemi þeirra og samvizku verbur 

fullnægt. En þegar vjer tölum um Drottin vorn sjálfan og sam-- 

eining vora vib hann, þegar vjer segjum, ab mannlegu hjarta g®*^ 

ekki veizt full hvíld, utan í elskunni á honum, mundum vjer 
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og enn hitta fyrir þau eyru, er heyri orbi& feginsamlega, og þafe 

hugarfar, er taki vi?) því meb fögnubi ? þegar postulinn talabi 

tn hinna fyrstu Krisís játenda um upprisu Drottins vors, gat 

hann me?) sanni sagt: þjer hafib ekki þekkt hann, og elskib hann 

samt; þjer hafi?) ekki enn sjeb hann, og tniib samt á hann, og 

í’agnib ðumræbanlegum og dýríilegum fögnuí)i fl. Pjet. 1, 8); 

þaö var hreinn og háleitur fögnufeur, er enginn gat frá þdim 

' tekih. Andríkir og hjartnæmir söngvar hljöma og frá seinni 

oldum, er láta í Ijosi brennandi löngun sálarinnar eptir Frelsara 

sínum, svo sem a?) er sálmurinn: „Jesii minning“, sem enn er 

sunginn í kyrkjum lands þessa, þegar söfnuí)ir Krists ganga til 

^ltaris. — Vjer heyrum og lof og þakkargjörí) streyma frá vörum 

fe?)ra vorra, þegar hjöríu þeirra voru gagntekin af fögnubi, 

því ab 

^sannur Gub, Sonur FÖbursins, 

sjálfur vitjabi mannkynsins**. 

Ef vjer berum þab, sem vorir dagar eiga ab leifa ókomnum Öldum, 

saman vib þessa gömlu sálma, hversu dauft og hálfvolgt er þá 

orbib, hversu lítill fögnubur og fribur og sönn glefei er nu á 

^ögum í játningum vorum 1 Af gnægb hjartans mælir munn- 

Orinn, og þfegar varunar þagna, rnun hjartab vera dautt og ástin 

orbin köld. 
% 

Og þö á kristinn mabur ab elska Drottin áinn; hver sem 

^iburkennir, ab Kristur sje eingetinn Sonur Gubs, og Drottinn 

sinn og Endurlausnari, hann á ekki einungis ab trua á hann, ekki 

oinungis ab hlýba honum og fylgja, heldur á hann og ab 

^fska hann. — En ná kynni einhver aí) segja: Hvernig verbur 

^st gjörfe ab skyldu ? Jeg get þrýst viti mínu meb ■ ályktunum og 

"^síæbum, til ab kannast vib þab, sem satt er og rjetí; jeg get 

*^®ytt gjörbir mínar til ab hlýbnast því lögmáli, er jeg hefi vibur- 

aí) rjettvíst sje; en tilfinningar mínar get jeg ekki neytt, 

ekki haft vald yfir hjarta mínu. þafe eru þessi ummæli, er 

heyrum svo optlega nu á-dögum, þafe eru þau, sern eiga ab 

^^ndra öllum lífernisreglum, og leyfa mönnunum ab halda á fram 
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ab vera slíkir sem þeir eru. Væri þab satt, ab vjer gætum ekki 

rábib vií) hjarta vort, gætum ekki glætt tilfinningar þess, nje bugah 

þær, gætum ekki komife þeim á a?)ra stefnu, enn þær sjálfar tækju, 

þá værum vjer meb Öllu seldir á vald nátturunnar ebur tilviljunar- 

innar, og þá væri ekki til neins ab tala um betrun. Hinn rjetti 

göbleikur sjerhvers manns er þó á endanum kominn undir til- 

finningum hjarta hans. „þð ab jeg gæti talab bæbi engla og 

manna tungum, en hefbi ekki kærleikann, þá væri jeg eins og 

hljömandi málmur og hvellandi bjalla. Og þö jeg hefbi spádöms- 

gáfu, vissi alla leyndardöma og hefbi alls háttar kunnáttu, og þ*^ 

jeg hefbi trtí svo mikla, ab jeg gæti fjöll flutt, en hefbi ekki kær- 

leikann, þá væri jeg einskisverfeur, og þö jeg gæfi allar eigur mínar 

fátækum, og Ijeti jafnvel brenna mig, en hefbi ekki kærleikann, væri 

mjer þaí) til einskis gagns (l. Kor. 13, 1 o. n. v.)“. Og hugsib ekki 

ab vitib geti komizt til viburkenningar á sannleikanum, nema til- 

finningin verbi því samtaka; því þegar hjartab brýzt í móti, leitar 

þab ab alls konar átyllum, til ab losast undan valdi sannleikanSí 

og meb því möti getur maburinn enga sannfæring Öblazt. Hugsi^ 

ekki áb líferni ybvart geti orbií) rjettvíst og gott, nema hjarta 

ybar sje þa?) einnig; því hvar er uppspretta lífsins utan í hjartanu ? 

pú getur um stundar sakir haft yald á orbum þínum, svo þuu 

segi annab, enn þu hugsar og finnur til, en a?) lokunum mælir þ*^ 

munnurinn af gnægb hjartans; þú getur þrýst þjer til ab fremja 

athafnir, sera kalla&ar eru göbar, en visib trje getur samt aldrei 

borib verulega göba ávÖxtu. Ef vjer þá megnubum ekkert í mát* 

tilfinningum hjarta vors, þá megnubum vjer og alls ekki ab styra 

lífi voru ab takmarki sínu. En þab eru sannindi, ab þegar vjer 

segjum, ab vjer megnum ekkert í máti tilfinningum vorum, 

tölum vjer beint á möti sannfæring vorri og reynslu. Vjer vitum 

dável, ab vjer getum vakií) og ali?) skabsamlegar tilfinningar ^ 

hrjóstum vorum, og ab vjer á þann hátt getum ali?) í oss beisk' 

lyndi og rei&i, og rdtfest í oss hatur og hefndargirni. 

vitum og, ab vjer getum bugab þessar tilfinningar, ab vjer getum 

alib og aukib ást og elsku í hjörtum vorum. Og ef vjer getuiu 

þetta, eigum vjer og ab gjöra þab, því ekkert er neinum manni 
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Dieiri s<5mi, enn ab vera trur mönnum, og trtír Guí)i sínum og 

í^relsara, 

Satt er þa?), sem postulinn segir, afe sá sem ekki elskar 

^rtíbur sinn, þann er hann hefir sjeb, hann getur ekki elskaí) Guh, 

hanri hefir ekki sjeb (1. Jtíh. 4, 20). Sá sem er svo kærleiks- 

^aus, a?) hann elskar ekki mennina, er hann lifir á me&al, sá sem 

^kki vill leita sjer neins manns ah binda hug sinn, vib, hvernig 

setti hann ab geta orbib var vií) hina hjartgrtínu þörf ástarinnar, 

leibir oss til hins himneska Föburs? En því vifekvæmara sem 

kjarta þitt er, því sælli sem ást þín á mönnura gjörir þig, því 

heraur muntu girnast ab ná til uppsprettu kærleikans, hins enda- 

^^usa kærleika, sem einn saman megnar ab veita fulla hvíld hjarta 

þínu, er sífelldlega þarfnast og þráir. Og Gubi sje lofl vjer lifum 

tser stundir æfi vorrar, aí) vjer getum beinlínis nálgast hinn eilífa 

í'öbur, vjer verbum þá ekki varir neins abskilnabar í millum hans 

vor, vjer finnum, ab vjer lifum, hrærumst og erum í honum; 

^jer finnum, ab vjer ernm í-honum og hann í oss; hugur vör 

?6tur orbib svo frá sjer numinn af andlegimí fögnubi, afe þab er 

eins og vjer sjáum Gu?) augliti til auglitis. Og þö ab þtí á slíkum 

®tnndum finnir ekki jafn glögglega til ástarinnar á Kristi, þá,öttast 

ekki, kristinn mabur! ab hjarta þití sje fyrir þá skuld á röngum 

, nje ab þtí sjert fyrir þá skuld títi byrgbur frá samfjelaginu 

Krist. Gubleg vera öfundar ekki, og eins og hinn eilífi Fabir 

^^ibist ekki heibri hins eingetna, er kyiiþættir jarbarinnar Itíta 

^onurn, eins þykkist og Sonurinn ekki, þtí Fabirinn sje heibrabur. 

^í'istur seldi sjálfan sig fram, til þess hann fengi greitt oss veg 

t't Gubs (1. Pjet. 3, 18), og þegar hann hefir komib oss til 

^Öbursins, og vjer hvílumst i fabmi hins eilífa kærleika, þá bibur 

^i^elsari vor ftíslega — megi jeg komast svo mannlega ab orfei, 

þangab til vjer förum aptur ab finna, hversu mjög vjer þurfum 

hans vib. því heilir þurfa ekki læknis vib, heldur þeir sem sjtíkir 

(Matth. 9, 12); enda munu þær stundir koma, er hjartab verbur 

^Ptur snautt og sjtíkt, og margs konar harmkvæli nýsta þab: sæll 

Þá sá, sem áfeur hefir fundib til elskunnar á Kristi og vanur 

leita til hans! þeir tímar koma, er himininn lokar sjer yfir 
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höfbum vorum, hugur vor reynir til a?) fljtíga stjörnunum hœrra, 

en fer of djarft og viHist á flugi sínu, Gub býr í Ijösi því er 

enginn fær til komizt (1. Tim. 6, 16), þú girnist ab lýsa veru 

hans, og ekkert af orbum þínum á fyllilega vib, þú girnist 

ímynda þjer hann, og engin af hugmyndum þinum líkist honuni. 

þá finnur þú, ab þú þarft mebalgangara millum Gubs og þín, og 

farbu þá til hans, sem er geisli Gubs dýrbar og ímynd veru hans 

(Hebr. I, 13), og er þjer samt nálægur; sökktu þjer nibur í skobun 

hans, og öttastu ekki, ab þú fyrir þá skuld munir Qarlægjast 

Föburinn, því Kristur er hin fullkomnasta opinberun gublegrar 

veru á mebal mannanna; hver, sem hefir sjeb hann, hefir sjeb 

Föburinn, því hann er í Föburnum og Fabirinn er í honum (Jöb' 

14, 9. 10). Tímar hryggbarinnar koma yfir þig, svo þú verbur 

ab segja hönd hins almáttuga leggist þungt á þig, og þú naumast 

megnar ab segja: Fabir á himnuin! af því þjer'finnst ab hart og 

öföburlega sje meb þig farib. En hversu eblilegt er þab kristnum 

manni í dymmja hryggbarinnar ab segja: Jesús minnl og rjett 

gjörir þú aS Ijetta býrbinni af mæddu hjarta þínu meb þessu ákallij 

því þá birtist þjer hin blíöa mynd Drottins þíns og Frelsara, hanu 

gengur enn inn í híbýli hryggbarinnar, og huggun Gubs og fribur 

Gubs koma þangab meb honum; hann fræbir þig ekki ab eins 

uin hinn eilífa kærleika Gubs, heldur er hann þjer sjálfur binn 

dýrmætasti vottur hans; hversu hörb sem þjer virbist ab vera 

handleibsla Gubs, hvort geturbu samt efast nm, ab Gub, sem út guf 

sinn eingetinn Son fyrir oss alla, hafi einnig gefib hann út l’yr’^' 

þig, ab Gub elski þig og vilji gefa þjer alia hluti meb honunW 

þeir tímar koma, ab þjer finnst þú vera einmana, og þab ekki u 

öbyggbum stöbum, heldur ertu einmana innan um manngriianní 

þú átt engan vin, er þú getir kvartab vib um bágindi þín, ebur 

þú vilt ekki hryggja meb því vini þína, þú ert óþekktur, rang" 

lega dæmdur, yfirgefinn, útskúfabur, 0 sæll er sá, sem þekkir 

vin af himnum, og getur setzt vib fætur iionum og grátib þ^^ 

nægju sína yfir eymd sinni, og slíkan vin, er lítur þá aptur til 

hans þeim augum, er öil miskun liimnanna Ijömar úr, og ekk* 

þarfnast vitnisburbar um nokkurn mann, af því hann veit sjálfu** 
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hvaí) meí) manninum býr (Jóh. 2, 25), og heíir sjálfursagt: þann 

fiem til mín kemur, mun jeg ekki frá mjer reka (Jóh. 6, 37). 

þeir tímar konia, er samvizkan vaknar og ásakar, og afbrot vor 

og hirbuleysi, og allar syndir vorar, fornar og nýjar, koma fram 

og vitna í móti oss. Hvort sera þær eru miklar e&iir litlar, á 

rá&vandur mabur ekki svo hægt ineb ab friíia hjarta sitt fyrir 

Gu?)s augliti. En jafnvel þð þær væru svo miklar, ab bæbi hjarta 

þitt og heimurinn sakfelldu þig, og hinir rjettlátu í þessum heimi 

^ildu ekki leyfa þjer ab snerta sig, þá er samt einn miskunari til, 

®á er forbum daga sagbi um hina bersyndiigu konu, ab mergb 

®ynda hennar væri henni fyrirgefin, af því hán hefbi aufesýnt svo 

^ikil elskumerki (Luk. 7, 47), hann mun ekki fyrirlíta elsku þína, 

hrinda frá sjer ibrimartárum þínum, hje kremja þitt hib særba 

^jarta. Og yíir syndarana og yfir hina rjettlátu kemur eitt sinn 

stund, ab öli huggun veraldarinnar er þrotin; á þeirri stiindu 

luyrkvast sála þín, og fær ekki gripib þau huggunarorfe, er áíiur 

''oru þjer til fribar, og hjarta þitt hefir ekki á daubastundunni 

afl, til þess ab geta fundií) til Guí)s eilífa máttar og gub- 

^ámleika; en hafir þú ab undanrórnii elskab Frelsara þinn, þá 

Soturbu enn gripií) Jesú nafn, og því fylgja þessi hin miklu orb: 

em upprisan og lífib, hver sem trúir á mig, hann mun lifa, 

l^átt hanu deyi (Jóh. 11, 25); því fylgir von himinsins, og þegar 

þá átt ab ganga fram á hinn dymma og úkunna stig, þá rjettir 

^‘ítnu þjer hönd sina, er þú hefir lengi þekkt og lengi elskab, 

leibir þig ura daufeans leií) til þeirra bústaba, er hann hefir 

^yi'irbúife þjer, ■ og á hinni miklu stund ddmsins er hann athvarf 

þitt og Frelsari. 

Kristinn mabur! þú átt ab elska Drottin þinn. Sjá! forbum 

gekk margur pílagrímur hina löngu og örfeugu leib, til ab 

Seta andab ab sjer því lopti, sem Frelsari hans hafbi afe sjer 

^*tdab, og setib á bökkiim Jórdanar og hlustab á nibinn í Kcdr- 

^^slæk, til ab geta leitab hjarta sínu hægbar á hæb þeirri, sem 

*^*’oss Drottins var á reistur,'og sálu sinni hvíldar í gröf hins 

*^Pprisna. En endurminning Frelsarans er ekki bundin vií) þaí) 

sem fætur hans hafa á sta&ib, nje fjöll þau, er hann reikabi 

26 
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um einn-saman á næturþeli; hann er ekki langt á burt, svo þií 

þurfir ab fara yfir lönd og höf, til a?) leita hans, hann er á mehal 

vor, og segir enn, sem forbum daga: komib hingab til mín allir 

þjer, sem erfihib og þjáízt, jeg vil veita ybur hvíld (Matth. 11^ 

28). Attu í engri mæbu nje andstreymi í veröldinni? ebur hefir 

þá fundib einhvern annan, er geti endurnært þig af Jindum þeim, 

er spretta upp til eilífs lífs ? Látum oss elska hann, því hann 

hefir elskab. oss ab fyrra bragbil Ekki samt á þann hátt, ab þ^ 

hafir ást þína til sýnis, og látir blása í lubur fyrir þjer, svo þa& 

verbi sagt á þjöfegötum og mannaraötum: þarna er mabur, sem 

elskar Frelsara sinn! Hin sanna ást er hœglát og öfröm, og þ*í 

átt ekki ab kasta perlum fyrir |)á, sem ekki raundu gjöra annaí), 

enn troba þær í sundur- (Mátth. 7, 6). Geymdu heldur perluna í 

hinni innstu hirzlu þinni, þar sem enginn getur tekib hana frá 

þjer, því satt er þab, sem stendur í hinum gamla sálmi: 

Tunga engin þab tala má 

nje teikn því skýra nokkur frá, 

öreyndir triiab engir fá, 

hvab elsku er Jesú gott a?) ná. 

46. 
HELGUNIN. 

þegar Gub baub ísraelslýb, fyrir munn Mösis, ab yfirgeí'a 

abrar þjöbir og verá títaf fyrir sig, þá átti þessi abgreining a?» 

vera til helgunar, og meb því einu mtíti, ab ftílkib vildi helgast> 

vildi Gub, eptir því sem ritningin ab orbi kemst, btía mebal þeirra, 

og vera Gub þeirra, en þeir skyldu vera þjöb hans (2. Kor. 6, 

Tala þtí vib allan lý& ísraelsbarna, sagbi. Drottinn vib Mtíses, 
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svo til þeirra: þjer skuluí) vera heilagirj því jeg em heilagur, 

^rottinn, Guh y&ar (3. Mds. 19, 4). Ef þjer hlýbih röddu minni 

og haldib sáttmála minn, þá skuluÖ þjer vera mín eign fremur 

nokkur þjáfe Önnur; því öll jörbin heyrir mjer til; og þjer 

®kulub vera mjer kennimannlegt konungsríki og heilög þjöí) (2. 

^Iós. 19, 5. 6). 
þegar sá tími kom, ah heifeingjarnir skyldu einnig verba náb- 

^'i'innar hluttakandi, og mefealgangari hins nýja og mikla sáttmála 

npinberahist, þá sendi Gufe erindsreka sína ut um allan heiminn; 

því Guíi vill, ab allir verbi hölpnir og öblist þekking á sannleikanum 

Tím. 2, 4). En meb því allir menn vilja ekki þýfeast sann- 

^^ikann, þá er kristin kyrkja enn í dag fjelag útaf fyrir sig — 

er söfnubur, sem 'allir eru ekki í, jafnvel í hinum kristnu 

^ondum; því hversu raargir eru þeir, sem ekki abhyllast hana? 

meb því ab ekki komast allir í himnaríki, sem segja! Herra 1 

^erra! (Matth. 7, 21) — meb því mörgum er svo varib, ab þeir 

Krist Herra, og vilja samt ékki láta ab orbum hans, og 

Winsa sig af saurgun holdsins og andans, þá segir rödd Drottins 

í dag eins til þeirra, sem kristnir kallast: farib burtu frá 

^lbum vantrúaba lýb, og skiljizt vib hann, og snertib ekki neitt, 

vanheilagt er, þá skal jeg taka ybur ab mjer (2. Kor. 6, 17). 

^fir dyrunum á Krists helgidúmi standa þessi orb meb loganda 

j^tri: apturhvarf, sinnaskipti; og þetta hljómar í eyru sjeihvers, er 

^íin vill ganga: enginn getur notib gubsríkis, nema hann endurfæbist 

3, 3). þab eru ekki þess kyns umskipti, sem þqgar skipt 

um klæbi ebur nafn; heldur er þab mikil og gjörsamleg um- 

^teyting; vjer eigum ab afleggja hinn gamla'manninn, sem lagabur 

eptir hinni fyrri hegbun, og endurnýjast í anda vors hugskots 

íklæbast hinum nýja manni, sem skapabur er eptir Gubs vilja, 

rjettlætis og heilagleika sannleikans; meb þessu einu múti 

vjer sannleikann, eins og hann er frá Jesú kominn (Ef. 4, 
2l 0. nn. vv.). 

En ef einhver kemst vib, og verbur gagntckinn af sannleika 

^^ists orba og kærleika hans — ef hann heíir snúib sjer til Drottins, 

nýtt líf tekur í honum ab glæbast: er hann þá búinn? p6 

261 
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menu sjeu ekki fljótt biinir ab safna jarÖneskum munum, er fjúka 

sem fis fyrir stormum lífsins, ellegar ab byggja á sandi, þab sem 

jafnótt hrynur fyrir þeim, þá eru þeir fljótir ■ meb sjálfa sig og 

undirbúning sinn undir gufesríki. Og þó er hann ætlunarverk allra 

lífdaga vprra, og hver kristinn maí)ur kann orbib; helgun, og þ^ 

kröfu, er því fylgir, ab taka æ framförum í heilagleik og fiúl- 

komnun. Meí) því vjer höfum svo dýrmæt fyrirheit — segir 

postulinn — þá hreinsum oss af allri saurgun holdsins og andans? 

og fullkomnum helgun vora meb Guí)s ótta (2. Kor. 7, 1). En 

eitt orb hverfur skjótt, og hefir engan árangur, neraa vjer höndlum 

þab og varbveitum. þess vegna skulum vjer nú eins og höndla 

þetta þýbingarmikla orb: helgun, og íliuga þab. 

Ritab, er: verbib heilagir, því jeg em heilagur (1. Pjet. 1, lö)* 

þetta boborb hetir Guí) ekki a& eins ritab í hinar helgu bækur? 

heldur heíir hann og ritab þab í hjörtu vor. Hvert sinn, sem vjof 

rennum alúblega huga vorum til (iubs, linnum vjer, ab sálin het’ur 

sig ekki ab eins upp yfir veraldlegar breytingar til hins eilífa ng 

stöbuga, heldur og upp yfir synd og saurgun veraldariiinav til hins 
• 

heilaga og hreina: því ekkert, sem óhreiut er, getur komib nserf* 

Gubi, og hann lítur þab einungis til þess ab bægja því frá sjer og 

sínu samíjelagi. Fyrir því er þab boborb, ab vjer skulum einnig 

verba heiiagir, fólgib í inebvitund vorri um Gub; og þótt ritiúngin 

segi til vor margsinnis og á marga vegu: þaí) er Gubs vilji, 

þjer verbib heilagir (I. þess. 4, 3), þá segir samvizkan oss ekk* 

sjaidnar hiÖ sama. Oss er alls enginn efi á, ab vjer eigum nb 

hreinsa oss af allri holdlegri saurgun og af Öllum löstum þeím, 

svívirba jafnvel hinn ytra mann, ,og veröldin ^jálf getur ekki loi’uí’ '•> 

oss er og enginn efi^ á, ab oss er bobin Önnur hreinsun, sú 

miklu er meiri og gjörsamlegri enn hin ytri, meí) því vjer 

ab hreinsa oss af alls kyns- andlegri saurgun, af illum og óhreiimo^ 

girndum, sjerplœgni, öfund, drambi, hatri, og af öllu því, er spiÚi* 

mannlegri náttúru og blandar ólyfjan í uppsprettur lífsins. 

En meb því allúr fjöldi manna vill dveljast í saurguninni, 

er hverjum bobií), sem Gubi vill þóknast, ab hlýbnast orbu^ 

posíulans, er hann segir: farib burtu frá þeim, og skiljizt vib þ^* 
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Nú ef þetta væri þar í fólgií), ab vjer skyldum ílýja ur glaumi 

ög skarkala veraldarinnar út á kyrra eybimörku, eba fela oss í 

einhverju klaustri, og hirba ekki um, þú ab straumur veraldarinnar 

og spiHingarinnar rýnni þar utan veggja, þá getur vel verib, vjer 

fengjum þab ekki af oss baráttulaust; en því meira veraldarsolli 

sem mabur hefbi í verib, því saddari og þreyttari mundi hann á 

honum orbinn, og því fýsilegra mundi honum þykja ab hugsa til 

^œbis og einveru; því þótt hana skorti marga ánæ,gju, þá ver hún 

þú mörgum harmi. En Drottinn vor. bab ekki þess til handa 

hinum fyrstu lærisveinum sínum, ab Gub ‘tæki þá úr heiminum, 

^eldur ab hann geymdi þeirra vib illu (Jöh. 17, 15). Éins eigum 

^jer ab dveljast í veröldinni, en forbast þö þab sem illt er og 

saurugt. Ef alls konar holdleg ánægja væri saurug, og þetta 

boborb: ab vjer skulum verba heilagir, mibabi ekki tiL annars, enn 

vjer skyldum firrast alla þess konar ánægju, og afklæba hinn 

%ætara hluta vorn raeir og meir hinu holdlega, þá mundi oss ab 

^*su veita þab erfitt, og mikillar baráttu mundi vib þurfa, en þá 

^lssum vjer samt, ab fullkomleikinn væri þar í fölginn, ab líkaminn 

^æri undirokabur, og vjer hefbum fyrirlitning á gjöfum jarbarinnar, 

Ijetum oss nægja þab, sem vjer getum meb engu'möti ánverib; 

tækjum vjer framförum í þessu einu, þá fullgjörbum vjer helgun 

^öra. En svo fjarri fer ab fullkomleikinn sje í þessu fölginn, ab 

Ntta er meb engu möti af oss heimtab, og þö þú eigir >ab leggja 

holdlega undir þess vald, sem æbra er, og venja þig á, ab 
I 

Seta verib án þess, þegar þú mátt ekki njöta þess, þá er þab samt 

rjett nje sömasamlegt, ab lifá á jörbinni, án þess ab hirba 

^6itt um hag annara. því ab öll Gubs.skepna er göb, og ekkert 

*^tirtkastanlegt, sje hún þegin meb þakkargjörb, meb því hún helgast 

gubsorbi og bæninni (1. Tím. 4, 4. 5); og þegar Gub lýkur 

sinni mildu hendi, sem full er göbra gjafa, og sebur allar 

^^í'a-ndi skepnur meb sinni blessun, þá er þab ekki vizka nje 

*^i*istilegur fullkomleiki, ab láta sem menn sjái þab ekki, heldur er 

miklu viturlegra og kristilegra, a^ fagna og glebjast af gublegri 

^^skunsemi. Vjer eigum ab brúka heiminn, en sanrgast ekki af 
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honum, heldur firrast hinn holdlega \ýt, og snerta ekkert sem 

saurugt er. 

pa!b er þegar mikils vert, aí) skilja vel, hvaö Gu&i sje gebfellt, 

og hver stb sje hans gdÖur og fullkominn vilji (Rómv. 12, 2), og 

sjá glögglega, sA ekkert einstakt sje af oss heimtab, svo sem ein- 

hlítt til helgunar, heldur vilji Guí), a& oss fari fram í öllu, sem 

fagurt er og gott, svo ab oss verbi þab allt saman jafneblilegt 

Væri, til dæmis afe taka, kristilegur fullkomleiki í því fólginn, 

leggja af reifeigirni og rábríki, eiga frib vií) alla menn, og vera 

hógvær, vægur og umburbarlyndur, en hirSa s& öSru leyti ekkerí 

um, hvab fram færi í veröldinni: þá mundum vjer ab vísu þurfa 

mikillar baráttu Yib sjálfa oss, áSur oss læríiist aí) kefja nibur ólgn 

hjarta vors; en þá væri þaí) ekki nema eitt, sem vjer ættum 

verja krapti vorum til, og þá mætti þa?) líklega takast um sftR* 

En kýs Gub sjer þvílíka þjónustummin, sem ekkert kapp er í 

hins góba, og engin vandlœting um hit) illa? Eba heíir Kristur 

gengib á undan oss meí) þvílíku eptirdæmi ? Neil vandlætib brann I 

hjarta bans, hann var kröptugur í verkum og opílega harbur I 

orbum, en þó var hann hógvær og lítillátur af lijarta. 

Verbií) heilagir í öllu dagfari ybru, eins og sá, er ybur helir 

kallab (1. Pjet. 1, 15)! — Orbib: helgun, á ekki vib um Gub, og 

ekki heldur um þann, er af Gubi var sendur, og bar hjer á jörbu 

Gubs niynd hreina og fullkomna; beldur á orbib: heilagleiki, þítt 

vib. Aptur á mót er þab rjettmœli, ab segja: helgun, um oss, 

því vjer erum ekki af nátturu slíkir, sem vjer eigum ab vera, 

heldur verbum vjer ab taka umskiptum. þegar þessi umskip^* 

byrja í manninum, köllum vjer þab apturhvarf og endurfæbin^i 

hib æbra líf sprettur þá upp í sálu hans, og vib þab íinnur hanO) 

ab hann er upphaíiim yfir allt illt og ósæmilegt. þeir, sem ekki 

hafa umbreytzt á þenna hátt, eru fjarlægir gubsríki, ebur jafnvel 

Ókunnugir því meb öllu. Enda verbum -vjer og ekki heilag**’ 

jafnskjótt og slík umbreyting byrjar í oss. 

Mörgum er svo varib, ab þeir eru óvandir ab vib sjálfa sig) 

og þurfa ekki mikib til, ab þykjast fullgóbir, ab minnsta kosti eph** 

því sem þeir kalla ab heimtab verbi af breiskum mannskepnuiöí 
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og í samanburbi vib abra. þar á mát áminnir kristin tru einnig 

þá, er heyrt hafa hina himnesku rödd og byrjaö betra líferni, ah 

þeir fullgjöri helgun sína, og þab fylgir jafnvel orbinu: helgun, 

oss ber aö lílíjast meir og meir þyí sem vjer eigum ab verba. 

þegar Páll postuli talar um þab, er hver kristiim raabur á ab láta 

®jer annt um, sem er, ab komast í sem nákvæmast samfjelag vib 

Krist, og afla sjer þekkingar^á honum, og á krapti upprisu hans 

og hluttekningu í píslum hans, þá kemst hann svo ab orfei um 

®jálfan sig: „Ekki svo sem jeg haíi þegar náb hnossinu, ebur sje 

þegar algjör; heldur keppist jeg eptir ab höndla þab, meb því 

Kristur heíir hÖndlaÖ mig. Rræbur 1 ekki alít jeg mig enn hafa 

^nossinu náb; eitt gjöri jég: jeg gleymi því, sem bak vib mig er, 

seilist eptir því, sem fyrir framan er, og skunda til takmarksins,- 

hins himueska hnossinS, sem Gub frambýbur mjer fyrir Jesúm 

Krist^ (Fih 3, 12 0. nn. vv.). llinn mikli postuli var þá hniginn 

á hinn efra aldur, hann hafbi starfa?) meira enn hinir, og orbib ab 

þola meira, og var þá í fjötrum fyrir sakir Krists; og samt sem 

ábur gleymdi hann því, sem bak vib hann var, eins og ekkert væri 

ágengt orbib, og seildist eptir því, sem fyrir framan var, þab er: 

^ptir fullkomleika þeim, sem hann áleit ekki sjálfan sig hafa náb. 

Bversu úlíkt er þetta hugarfari vel ílestra! þeir hafa hugann á 

því, sem bak vi& þá er, þab er: á einstökii gú&verkum, sem þeir 

telja sjer til gildis, og einstöku baráttu, sem þeir hafa átt, og 

Sleynia svo öllu hinu, sein enn ,er af þeira heimtab sífclldlega. 

þogar um hádegi þykjast þeir hafa lokib sínu dagsverki, avo ab 

^únir yngri menn eigi þar vib ab taka. Gjarna viljum vjer unna 

þcim hvíldar, eins og verbugt er, sem borib hafa hita og þunga 

^^gsins, og komnir eru ab kvöldstimdum æfi sinnar; en meb slíkum 

*^Önnum teljum vjer enga þá, sem eru í fullu fjöri, og unnib geta 

®^tlunarverk sitt, svo ab þab er cnn af þeim heimtanda. Og eitt 

verk er þab, sem aldréi er á enda kljáb, en þab er sú ibja, ab 

sjer æ fram í rábvendni, vizku, gúbleik, styrkleika, gúbvilja, 

Subhræbslu. GjÖri nokkur sjer í hugarlund, ab hann sje kominn 

®Ius langt í þessu, og honum beri ab komast, þá hlýtur ab vera, 

^ann þekki hvorki þetta boborb: „verib fullkomnir, eins og ybar 
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Fabir á himnum er fullkominn" (Matth. 5, 48), nje heldur sjálf- 
an sig. * 

Margur vröurkenna a?) sönnu, a?) þeir sjeu ekki slikir, sem 

þeir ættu aí) vera, en telja sjer trá um, afe þeír geti ekki orí)i^ 

fullkomnari enn þeir sjeu, og því heyra menn ab margur segir: 

Jeg er ntí svona gerSur, og verb aldrei ölbru vísi, Gub og menn 

verí)a aí) láta sjer lynda, ab jeg sje eins og jeg er, Hvílíkt ðgrynni 

Ijettubar og hugsunarleysis kemur fram í þvílíkum orbum! því 

meb þeim afneita menn ákvörfeun lífsins, hlibra sjer hjá allri vi?>- . 

leitni á því sem gott er, dnýta alla saman æfi sína, og eins og 

bí&a eptir því, ab Gub umbreyti þeim öldungis vií) endalok íofi 

þeirra, Vinni á þeim kraptaverk og gjöri þá ab því, sem þeh' 

hirtu ekki sjálfir um ab verfea. A?) sönnu getum vjer ekki fuH- 

komnir orbib hjer á landi dfullkomleikans, en framrdrum eigum 

vjer ab taka, og getum þab; því til em þeir, sem taka framförum 

í vizkii og gdbleika, eptir því sem þeir eldast; og þab er stöbugur 

sannleiki; ab án helgunar aubnast engum ab sjá Drottin (Hebr- 

12, 14). 

Obrum er svo varib, þeir tala ekki um þetta meb jafn- 
mikilli Ijettúb, heldur kvarta þeir um vanmátt sinn meb þungum 

trega: þeir hafa byrjab svo opt, þéir vita fyrir samvizku sinnij 

ab þab hefir verib einlægur ásetningur þeirra, afe bæta ráb sitt, og 

taka framförum í öllu gdbu, og eru samt ekki orbnir betri enn. 

þetta; hvernig geta þeir þá búizt vib ab sjer takist seinna betur? 

En vjer eigum ekki ab láta hugfallast, þd vjer fínnum til vanmáítai’ 

vors, heldur láta hann kenna oss, aÖ leita libs af hinum almáttka, 

því kraptur Gubs sýnir sig fulikominn í veikleikanum (2. Kor. 12, 9)- 

— Vilji bdndinn uppskera nokkub, verbur hann ab plægja, sá og 
girba um akur sinn; en getur hann sagt ab því búnu: fyrst jeg 

hefi gjört þetta, þá veit jeg, ab jeg hlyt ab fá uppskeru? Keií 

heldur veit hann, ab eigi gndgt sábs ab fylla akur hans, þá verbuv 

Herra himins og jarbar ab senda regnskúrir seint og snemma, !og 

meb þeim blessun sína. þegar einhver ætlar afe- byggja sjer hus, 

þá veit hann, ab hann verbur afe safna því sem til þarf, og 

fyrir ab koma því upp. En á hann þá víst, þd hann gjöri þettu. 
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ab sjer muni au?)nast ab Ijiika vib húsife og hafa þess notV Neil 

heldur veit hann í huga sínum, afe nema Drottihn byggi hiisií), þá 

'^inna þeir fyrir gýg, sem eru ab byggja (Sálm. 127, 1). Og ef 

"'^jer fáum engu til leifear komib án Guí)s — hvernig getum vjer 

bá gjört oss í hugarlund, ab vjer munum fullgjöra helgun vora án 

Gufes ötta, og án vonav og trausts og bænar til Gubsí' 

Neyí) kennir bezt ab bibja, segja menn; og aí) vísu er því 

svo varib. Sá bándi, sem ekki er annars vanur ab bibja, fórnar 

þá höndum til himins, og bibur Gub iim hagstæfea tííi, þegar sáb 

hans ætla ab skrælna í sumarhitanum efeur deyja í veírarfrostinu. 

þegar sá sem er a?) byggja sjer ab stormarnir og vatnsföllin 

Ifoma, og ætla a?) brjöta ni&ur hiísib, þá kenuir ney&in honum ab 

h5rna höndum til himins, þo hann hafi aldrei gjört þaí) ábur, og 

^ftja Gub afstýra hættunni, en gefa hamingju til ab halda á fram 

eg Ijúka vib bygginguna. Og mundi o s s þá ekki lærast ab bihja 

‘ vorri miklu neyb, Jægar stormar freistinganna ætla aí) aptra efeur 

helgunarverki voru, og vjer sjáum, hvert oss ber a?) stefna, 

íinnum jafnframt til vanmáttar vors: — Orfeib: helgun, vísar 

^oda svo til, ab helgnnin sje ckki sjálfum oss ab þakka. Vjer 

finnum ekki sjálfir þab sera rjett er og gott, heldur opnar Gub 

^ogskotsaugu vor, svo aí) þau sjái eí)]i hans og ebli vort, og hib 

^odalausa og eilífa sambandib allra hluta, og oss geíi þar af ab 

^^ilja; hvab vera eigi og hvaí) ekki, eptir hinni eilífu rábstÖfun; 

^jer megnum ekki sjálfir ab stybja oss og bera og leiba oss ab 

^a-kmarkinu, heldur er vor hæíilegleiki frá Gubi (2. Kor. 3, 5). 

þab er vort ætlunarverk ab athuga, og gefa gaum, og fela oss 

á vald, og færa oss í nyt allt, seni Gub gefur oss, en Gub 

sá, er veitir oss viljann og framkvæmdina, eptir gæzku sinni 

(f’ik 2, 13). 

Bibjií), þá niun yÖur gefast (Matth. 7, 7j! Sje því svo varib, 

íæbur ab líkindum, ab fyrirheitib muni einkanlega rætast, þegar vjer 

^l^jum Gub þeirra gjafa, sem vjer erum skapabir til ab'Öblast, og 

^llt er í fölgib, sem oss er heilsusamlegt. því þab er vilji Gubs, 

vjer heilagir verbum ; þar ab lýtur Öll Gubs handleibsla á ,oss, 

sjerhver áminning og tilhvatning, sjerhver refsing og sjerhver 
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uppörfun, og sjerhva?), er fram vib oss kemur á andlegan efea 

líkamlegan hátt. þab er vilji Gu&s, sag&a jeg; en hann vill 

ekki meé sama hætíi, sem hann vill, a?) stjörnur himinsins renni 

hinar lögbu leibir, ellegar ab sumar og vetur, sáb og uppskera, 

skiptist á sífelldlega — svo aí) ekki verí)i af brugbtó; heldur viH 

hann þa^ á þann hátt, sem vera ver?)ur, þar sem í hlut eig^ 

þær verur, sem hann heíir frjálsræ&i gætt, svo þær geta gjört hvort 

sera þær vilja, ab slíta sig frá Gubi og öhlýbnast vilja hans,.ellegar 

*ab fela sig á vald Gubs og Itíta vilja hans. Fyrir því er þab ekki 

rábsályktun Gubs, ab breyta oss allt í einu í heilagar verur, heldui' 

vill hann helga oss', meb því aí). leiSa oss fet fyrir fet, svo ab 

vjer færum oss í nyt framfarir vorar, og vöxum í náb og þekkingu 

Ðrottins vors og Frelsara (2. Pjet. 3, 18). þab er af oss heimtab, 

ab vilji vor líkist æ meir og meir Gu&s vilja, og svo um helguu 

vora; en þegar vjer viljum sama og Gub sjálfur, þá hlýtur þab 

takast. þess vegna eigum vjer ab bibja örugglega og efast ekki 

(Jak. 1, 6). Ab sönnu eigum vjer ab efla sáluhjálp vora meb 

^hyggju og andvara (Fil. 2, 12), en su áhyggja á ab leiba oss til 

Gubs; og þegar vjer leitum Gubs af einlægu hjarta, og bibjuio 

hann af einlægu hjarta og gefumst ekki upp, þá skulum vjer ekki 

óttast og efast, heldur tráa, og verba styrkir og glabir í tru vorrk 

pYÍ Gub hefir ekki ákvarbab oss undir hegningu, heldur til ob 

öblast sáluhjálp vegna Drottins vors Jesá Krists, sem dö fyrir osSj 

svo ab vjer skyldura meb honum lifa (1. þess. 5, 9. 10). 
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47. 
HEILAGUR ANDL 

Allir þekkja kraptaverk þaí), sem forbum daga varb í Jerdsalem, 

og kom því til leibar, ab hvítasunnu-hátíbiu varb hátíb handa 

öllum heimi — því jafnan hefir hun breifczt át meir og meir, og 

tnun breibast út um öll lönd — og varfe sú hátíb, er vjer fögnum 

á bobun Krists fagnabareyrindis á öllum tungum — þar sem hún 

hafbi ábur ab eins verií) hátfó á mebal þeirrar þjöbar, er á henni 

Ðiinntist bobunar hins heilaga lögmáls á Sínaífjalli. Minning þessa 

kraptaverks er endurnýjub á hverju ári, og afleibingar þess vib- 

haldast frá einni kynslób til annarar. Eins og himin og jörb voru 

í öndverbu myndub af guÖIegum krapti, og náttúran gat ekki hafib 

skeib sitt á þann hátt, sem nú er kallabur náttúrlegur: þafinig var 

og Krists kyrkja stofnsett af gublegu kraptaverki, og endurlausn 

hinnar spilltu náttúru varb ekki á náttúrlegan hátt. Tákn og 

stúrmerki hlutu ab verba í Jerúsalem, til þess þijár þúsundir manna 

®hyldu á einum degi fást til ab trúa á þann, sem þeir höfbu 

hrossfezt fáum vikum ábur; tákn og stármerki hlutu ab verba á 

jorbunni, til þess mennirnir yrbu vaktir úr dái til ab gefa gaum 

fagnabareyrindi því, sem hljomabi 'af Gybingalandi, og veita því 

^ibtökur í hjörtum sínum. Hvítasunnuhátíbin minnir oss þannig 

fyrst á fornar aldir, eins og sjerhver kristileg háííb, og áminnir 

hristna menn um, ab þakka Gubi fyrir þab, ^em til hefir borib 

fyrir löngu og langt hjeban. 

En sjerhver kristileg hátíb á einnig ab snúa huga vorum til 

hins nálœga og úkomna. þegar Pjetur forbum, á hvítasunnuhátíb- 

>nni, gekk fram á mebal inannQöldans í Jerúsalem, þá minntist 

hann ekki ab eins á þab, sem komib var fram vib sjálfan hann 

hina abra, sem voru hinir kjörnu vottar dauba Krists ogupprrsu; 

^oldur talabi hann og um þab, sem komib gæti fram vib sjerhvern, 

hlýddi ræbu hans. „Snúib ybur, sagbi hann, og sjerhver ybar 

skírast í nafni Jesú Krists til fyrirgefningar syndanna, og þjer 
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skulub ö&Iast gjöf heilags Anda'*. Hann snjeri ekki aí) eins fyrir- 

heiti því, sem nú var framkomife á postulunum, til mannfjölda þess, 

sem þá var saman kominn, heldur sagibi hann enn fremur: «þjer 

og börn yfear cigi?) fyrirheitib, og allir þeir, sem fjarlægir eru, 

sjerhverjir, sera Drottinn Gufe vor vill til þess kalla“ (Post.2,38. 39). 

Og meí) þessum orbum er fyrirheitinu einnig snúií) til vor, og 

endurnýjab á sjerhverri nýrri kynsldí), sem Drottinn Gub vor kallar 

til safnabar kristinna manna. 

Ef ab gjöf heilags Anda sýndi sig enn í táknum og stúrmerkjum, 

ef hún lyki enn upp vörum mannanna, svo þeir mæltu á nýjar 

túngur, ef hún veitti þeim enn slíkan mátt, ab þeir gætu lagt 

hendur yfir hina veiku, svo þeir yrbu heilbrigbir: þá mundu og 

væntanlega þeir vera til, sem vildu fegnir, eins og maburinn á 

dögum.pstulanna (Post. 8, 18), koma meb eigur sínar, til ab kaupa 

fyrir þær svo furbulegan mátt. En þab er, eins og Páll segir, ab 

opinberun Andans er gefiií sjerhverjum til þess, sem nytsarat er 

(1. Kor. 12, 7). Á þeim dögum, er Krists kyrkja átti ab verba 

stofnub á jörbunni, var þaí) nytsamt og úmissandi, ab tákn og 

stúrmerki væru gjörö, og þess vegna veitti Andinn sumum mátt til 

ab lækna, sumum til ab gjöra furfeuverk; sumuni spásagnaranda, 

sumum hæíilcgleik og hugrekki til ab boba stúrmerki Gubs a 

útlendum tungum (Í. Kor. 12, 9 o. n. v.). En hversu mjög sciu 

þessi kynslób girnist ab sjá tákn og stórmerki, hversu fegin sem 

hún vildi snúa hinni helgu gjöf Andans í töfraaíl, tekst henni þa^ 

ekki, hún megnar hvorki meb kænsku nje aubæfum, ab ávinna 

sjer neina hlutdeild í hlnum frábæru, ástgjöfum, er forbum daga 

birtu mátt sinn, ekki í leyni, heldur opinberlega frammi fyHr 

mörgum þúsundum votta. En hvab var þá og abalatribi þcss 

fyrirheitis, er rættist svo dásamlega á postuluhum? þab var ekki 

hin ytri opinberun kraptarins, ekki táknib, heldur þab sem þa^ 

táknabi, þab er ab skilja; gjöf Andans í brjústi mannanna. llvab 

hefbi þab notab, þótt þeir hefbu mælt á allar tungur jarbarinnar, 

ef Andinn hefbi ekki ábur verib búinn ab fylla sálir þeirra nicb 

þekkingUnni á Kristi, og leibbeina þeim til viburkenningar sann- 

leikans, svo þeir gæíu mælt heilsusaraleg og skynsamleg orb ^ 
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þessum tungum, eptir því sem Andinn veitti þeim ab mæla. Hvab 

befbi hann verib, hinn mikli máttur þeirra til ab lækna og gjÖra 

kraptaverk, hvab hefbi hann verib utan hjegómlegur leikur, ef 

Andinn hefbi ekki ábur veriÖ buinn ab fylla hjörtu þeirra trú og 

kærleika, 'Svo ab [æir í sannleika gjörbu þessi verk í nafni Jesú 

Krists. Hib andlega og þab, sera allt á ríbur, er enn hib sama 

fyrir alla kristna ménn, því hversu mikill sem raunurinn er á ást- 

gjöfunum, þá er samt Andinn hinn sami (1. Kor. 12, 4). 

þab er eitt af höfubatribum hins kristilega fagnabareyrindis, 

ab vjer getíim einnig Öblazt gjöf heilags Anda, og 

eigum ab keppast eptir því, og þetta atribi er harla íhugunarvert. 

Kn jafnframt og vjer-segjum þetta, getum vjer ekki dulib fyrir 

sjálfum oss, ab eins og mörgum virtist ræba postulanna vera 

Undarleg og ókunnugleg, eins og hún varb svo optlega ab hneixli 

fyrir Gybinga og heimsku fyrir Grikki, syo er og enn um þessi 

orb: „gjöf heilags Anda“, ab þau þykja vera unclarieg og kynleg 

á vorum dögum. þab er og á engan hátt raeining vor, ab neinn 

öiabur skiili leitast vib ab vekja eptiríekt .annara á sjer, svo sem 

þeim, er haÚ tekib sig út úr flokki vanheilagrar alþýbu, til þess 

honum gæti hlotnasít ástgjafir Andans fremur enn henni. Ekkert 

^r vibbjöbslegra, heldur enn þegar hib heilaga er gjörí ab leikfangi 

^jegúinagirndarinnar, og vib sjerhvern., sem þab gjÖrir, mundi oss 

'^era öhætí ab segja hib sama og postulinn sagbi vib manninn, sem 

stitlabi ab ávinna sjer gjöf Gubs meb peiiingum: þú hefir ekkert 

^lutskipti 1 þessu orbi, því hjartalag þitt er ekki rjett í Gubs 

^ugliti (Post. 8, 20. 21). En á gubræknisstmidum vorum. þegar 

®ála vor sökkur sjer nibur f hinar mikilvægustu íhuganir, þegar 

^jer tölum vib Gub og sjálfa oss, um alla vora atliöfn og ásetning, 

hinii verulega tilgang lífs vors, og eigum þannig ab nefna fyrir 

^jálfuin oss, hver ab sjeu hin æbstu gæbi: eiga þá einnig þessi 

íigjöf Andans^^, ab virbasí oss ókuniiugleg og iindarlegV 

Iniyndura oss inami, sem ætti sjer eina úsk: segbu hvab þú 

Sú'uist, og þab skal veitast þjer! hversu mundi hann þá leita um 

^Han heim, neban úr djúpi og iipp á' fjallatinda, til þess ab vera 

uin ab finna þab, sem bezt væri til í heiminum, og til þess 
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aít ónýta ékki fyrir sjer leyfi&, og fara svo á mis vií) tilgang sinn. 

Gullií) er fagurt, og vjer vitum hversu miki?) vald þaí) hefir yfir 

hjörtum dauí)legra manna; en mundi nokkur mabur á slíkri mikil- 

vægri urskuríiar stund dirfast aS segja; Jeg veit hvah jeg vil| 

jeg er bilinn aÖ hugsa um þab, og búinn að kjösa; hirbum ekki 

um hvab öbru líbur, en veit mjer svo mikinn aub, ab jeg geti 

keypt heiminn? ESur mundi nokkur dirfast ab segja: veit mjer 

tigi> og vald, svo jeg geti drottnafe yfir heiminum ? ebur veit mj^r 

heilbrigbi og sífelldan æskublöraa, þangab til seint og síbar meir 

ab stund mín kemur, svo jeg geti notib heimsins? ebur: jeg skal 

láta lífib lynda mjer, jeg skal þola hib illa, til ab geta n'otií) hins 

göba, en tak ab eins dauSann á burt, svo jeg þurfi ekki- aí) ganga 

hinn dymma veg, og yfirgefa heim þenna? Hversu optlega sem 

vjer heyrum mennina tala, eins og þaí) ebur þaí) væri hin æbsta 

ösk þeirra, erum vjer samt allir eflaust sannfærfeir nm, ab færi 

svo þeim væri leyft ab kjösa, raundu þeir hörfa á bak aptur, er 

þeir ættu aí) rjetta hendur sínar fram til a?) taka þab, er þeir 

hefbu svo langa stund öskab sjer, og taka þab svo, ab þeir tækju 

þab fram yfir sjerhvab annab, sem æskilegt væri ab öblast.; því 

enginn er 'sá, sem í alvöru dirfist ab segja, ab nokkur stundleg 

gæbi sjeu til, sem í raun og veru geti ekki verib nema göb, og 

gæti satt hjarta hans, og hann skyldi aldrei verba leibur á þeimj 

og þau gætu bætt honum hvern söknub. Tmyndum oss hú hins 

vegar mann, sem væri ab hugsa um hib sama, og segbi þá: jeg 

girnist einnig farsællt líf, og glebin er mjer inndæl, og krossinn er 

mjer þungbær, eins og Öbrum mönnum; en jeg veit ekki hvab 

mjer sje hentast í þessu efni; gefbii eba sviptu, Drottinn minn! 

eins og speki þín vcit ab þarflegt er, en laga ab eins hjarta mitt 

svo í hryggb og kæti, ab þinn heilagur Andi geti búib í því — 

væri þá þessi bæn svo ökunnugleg og undarleg? 

Sjerhver sá, sem meb athygli hefir lesib heilaga ritningu hefir 

án efa optlega haft yndi af hinni fögru frásögu um Salömon, þegar 

hann var á æskuskeibi, og nýbúinn ab taka vib ríki eptir Davíb 

konung., föbur sinn. Hann lá um nött í hvílu sinni, þá Ijekk 

hann helga vitrun, og honum þötti hinn hæsíi birtast sjer og segj^ 
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svo: beifestii hvers er þtí vilt ab jeg gefi þjerl f)á beiddist hinn 

'iiigi' konungur ekki langra lífdaga, og ekki aubæfa, og ekki falls 

^vina sinna ; en hann íhugabi í hjarta sínu, ab nú sæti hann á 

^eldisstoli Davíhs, föhur síns, og væri enn ungur og skorti þekking 

og reynslu, og þö ætti hann ab stjörna miklum lýh og öteljandi, 

dæma vandamál hans. þá ba?> Salömon á þessa leiS): Gefhu 

bá þjdni þínum hyggib hjarta til ab dæma þjöb Jn'na, og greina me& 

®itynsemd milli gáí)s og ills. Og þessi bæn, segir ritningin, var gáb 

^ augum Drottins; og Gu& gaf honum viturt og hyggib hjarta, eins 

hann hafhi um be&ib; og Gub gaf honuni jafnvel þah, sem 

hann hafbi ekki æskt sjer — aufeæfi og heibur. þá vaknabi Sal- 

ámon, og sjá þab var draiimur (1. Kong. 3, 5 o. nn. vv.). En 

biigarfar þah, sem þessar íhuganir voru af sprottnar, var ekki draum- 

og velþdknun Gubs á þessu hiigarfari, og blessun Gu&s yfir 

Þ''*, tar ekki draumur. 

Hvers vegna er nú þessi frásaga oss svo inndæl, hvers vegna 

^^fa einnig vor hjörtu velþöknun á henni? Af því vjer sjáum hjer 

mann, sem umkringdur er af alls konar veraldarsælu, og 

b^kkir samt þa&, sem æ&ra er stundlegri farsæld, og hlý&ir ekki 

*‘^ddu holdlegra fýsna og hjegömagirndar á reynslutímanum, og 

gleymir sjerhverri ánnari dsk, til ab geta bebih, a& Gu&s andi lei&i ‘ 

stjörni hans anda. því var þa& ekki hi& sama, sem Salömon 

um, eins og þö hann hef&i sagt: Drottinn! gef mjer þinn 

^®*gan Ánda í hjarta mitt? 

Gu&s andi er andi spektar og hygginda (Ef. 11, 2); hann 

^^ndir birtu í djúp sálarinnar, hann sannfærir hinn efablandna, 

kann kennir a& greina gott frá illu,* og sannleika frá lygi og villu, 

veitir oss þannig Ijös þa&, sem vjer eigum eptir a& ganga. 

andi er andi rá&s' 'og styrklcika; hann veitir hendinni aíl, 

viljanum sta&fastan ásetníng, hann styrkir vor hin aflvana knje, 

vjer ver&um fötvissir, hann kennir oss a& hopa ekki fyrir 

^átþröa hinna ranglátu, og fólna ekki, þegar vjer sjáum dag 

^Ssefunnar. Gu&s andi er andi þckkingar og gu&hræ&slu; hann 

^^^dir oss öaílátanlega á lögmál Gu&s, og þý&ir þa& fyrir oss, og 

*^innir oss þannig á Löggjafann og Dömarann á himnum, og lætur 
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oss íinna til nærveru hans, til vibvörunar hans, þegar vjer skeikunJj 

og iippörfunar hans, þegar vjer breytum rjettilega. Hann er þess 

vegna heilagur Andr, sá er hrífur oss burt frá því, sem er aub- 

virbilegt og illt, og lyptir oss upp til æí)ri heimkynna, þar sem 

gu?)hræ2)slan öblast endurgjald siít, og frelsi og frií)ur bua. Ogí 

þess vegna er hann Huggunarandi, hann einn saman færir oss 

huggun írá Gubi, þá er fyllilega svalar hinu hrellda hjarta, hán 

er blaí) af fri^arins pálmavibi og lækning þeirra sára, sem veröldin 

megnar ab veita en ekki ab græba. 

Vjer tölum ekki á þessum stab uni fjarlæga hluti og leynd- 

ardÓmsfulla, sem fáeinum ab eins er veitt ab þekkja og reyna; 

heldur tölum vjer um þaí), sem er nákomií) sjerliverjum manni og 

sjerhver gdbur maÖur heíir reynt. því er nokkur sá til, er hali 

meb einlægni og alvörugefni leitab þess sannleika, sem sál hans 

gæti hvílzt í, og haíi þó ekki lifab þær stundir, er sannleikurinn 

væri honum Ijös, svo villumyrkrib hvyrfi ekki aö eins, rjett eins og 

næturþoka, heldur rynni sól sannleikans upp hæb'i björt og heitj 

svo hann fyndi þá fylling og birtu og sannfæring, er hann leitaí)! 

ab. Er nokkur sá til, sem Ijeti sjer alhugaí) um ab gjöra þaöt 

sem rjett er fyrir Gubi og mönnum, og hafi ekki reynt, ab eptir 

hina hörfeu baráttu millum efablandinna hugsana, komi frarOj 

þegar minnst varir, játun ebur neitun, sem eybi allri efasemi og 

kreíjist ótakmarkabrar hlýfeni, cn launi þá og hlýbnina meb helguUJ 

fribi? Á hinum góbu dögunum, þegar öll veraldarsæla var á 

bobstólum, sem líklegt var ab glatt gæti mannlegt hjarta, 

hjartab gladdist ei ab heldur, þegar öll gæbi lífsins voru breidd 

ut frammi fyrir oss, eins og 'fagurt lijeraí) fyrir augum voruni 

þegar sólskinib vaníar yfir þab, þá höfum vjer lifab marga 

stund, ab æbra Ijós skein ytir lííib, svó vjer könnubumst vib og 

ftindum tli livaí) oss værL geíib, og smökkubum og sáum ab Drotí' 

inn er góbur, og þakklætií) saiiieinabi hií) himneska hinu jarbneska 

í huga vorum. Á hinum vondu clÖgunum, þegar hib 

hafbi skilib eptir biturleik sinn í hjarta voru, hib nálæga lagbisl ^ 

oss eins og þung byrbi, og ókominn tími heimsótti oss fyrir 

meb áhyggjum sínum, þá var þab á stundum í allri þessari eyu^*^’ 
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eins og einhver æ^ri hönd heíT5i svipt af oss sjerhverri byrfei, sála 

^or fann ah hun var Ijettfær og frjáls, og haffei hugrekki til ab 

l>era hib nálæga og vona betri daga. Allt þetta eignar kristin trú 

jafnan heilögum Anda, sem Fa?)irinn sendir í Jesú nafni ölliim 

þeim, sem trúa á þab nafn, sem- eitt saman undir himnþium er 

gefib mebal raanna oss til frelsunar (Post. 4, 12), þeim Anda, sem 

^ ab kenna osa alla hluti, og minna oss á alla hluti, sem Drottinn 

heíir sagt oss (Jóh. 14, 26), og .leiíia oss í allan sannleika (Júh. 

13). J)ess vegna minnir Páll kristna menn á, ah Gubs andi 

6úi í þeim (1. Kor. 3, 16), og líkamir þeirra sjeu musteri heilags 

Anda, er þeir hafi af Gufei þegib, svo þeir eigi sig ekki sjálíir 

n. Kor. 6, 19). 

Eba hvernig vakna allar hræringar andans í brjásti voru? 

í-i' þab raunar ekkert nema andi sjálfra vor, sem lyptir sjer af 

®jálfs síns rammleik yfiji: efasemdir og synd og hugleysi og hrygg?)? 

^^ur finnur ekki hver mabur berlega, ab einhver æbri kraptur 

^^tjar hans, finnur hann ekki á slíkum stundum, a^ hann er í 

^ambandi vií) allt, sem er fagurt og gott og sælufullt, finnur hann 

®^ki berlega, aí) híb dýpsta í veru hans, og ekki a?) eins hugur 

^ans, er sameinabur himninnm og sjálfum Gubi á himnum? þetta 

þaí) sem postulinn kallar samfjelag heilags Anda, og úskar ab 

S^ati hlotnazt öllum oss (2. Kor. 13, 13). Sjál þab lítur út eins 

sjerhver einstakur hlutur í náttúrunni komi fram af mætti sín 

«jálfg, og samt slítur ekki hvaí) sig fra Ö&rii, heldur eiga hlutirnir 

®^ínan, og hva& er til annars vegna, og á tilveru sína öí)ru ab 

Þ^kka, svo allir hlutir eru ein eining, ein náttúra, ein veröld. 

^vernig getur þetta orbií), nema ösýnilegt band sje til, er haldi 

*^Rian alheirai, nema kraptur sje til, sem ríki í honum Öllum? 

segir og í sköpunarbákinni, ab þegar jörbin var aub og tám, 

Riyrkur var yfir djúpinu, þá sveimabi GuSs andi yfir vötnunum 

Mos. 1, 2), og á þann hátt kom IjÖsi?) fram, og vatnib safn- 

^^ist í fiafsdjúpm, og jörbin skrýddist jurtum, og lifandi-skepnur 

^ornu í lj(5s^ og jörbin var fyrirbúin þeim til bústabar, og ávextir 

J^*’^arinnar þeim til fæfeu, og allt var?) ab einni veröldu, er auga 

^^^'ottins leit meb velþákmin. Og þar sem lífib enn án afláts eílist 

s 

27 
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og skipar sjer ni?)ur á þessari jÖrbu, eignar hib helga sálmaskáW 

þaí) Guí)ij þeim er sendir Anda sinn ut, og lifandi verur veríia 

skapabar, og endurnýjar þannig ásýnd jarbarinnar (Sálm. 104, 30)« 

En þar sem nu ekkert dafnar í hinni sýnilegti veröld einstakt og 

utaf fyrir sig, þar sem máttur Skaparans ríkir í öllu, og Andi 

hans undirbýr allt og skipar því ni^ur, mundi þá sjerhver andi 1 

hinni andlegu veröld vera einn saman átaf fyrir sig ? Satt er 

þab ab söiinu, aí) þar sem allt í þinni sýnilegu veröld verí)ur a^ 

hlý^a því valdi, sem keyrir þab á fram, heíir Gub geíií) sálunni 

frjálsræbi til ab standa í möti áhrifum hins g6?)a, ebur hníga 

því, En hver er sá, er ekki finni, ah þegar hann hneigist a^ 

hinu göí'a, þá gefur hann 'sig á vald áhrifum þess Ánda, scm 

kallar þá alla og safnar þeim saman í einn söfnuí), sem heyr^ 

vilja hina æ?)ri köllun, og sameinar sálir mannanna sín á milli, og 

sameinar þær Gubi? þegar vjer viburkennum sannleikann, þá 

því ekki svo varib, ab vjer hvcr um sig báum oss til einhvero 

sannleika til ah láta hnga vorn hvílast í, heldur truum vjer og 

finnum, ab vjer sjeum leiddir til hluttekningar í því, sem er sanO" 

leikur í Öllu ríki andanna. -þegar vjcr ver&um varir vib rödd 

samvizkunnar í brjástum voruni, hver hefir þá nokkru sinni sagl 

efeur hugsab, ab þab væri ab eins andi hans sjálfs, sem ávarpa^* 

hann, og segbi honum hvab hann ætti a?i gjöra, og ásakafei hannj 

þegar hann skeikabi, og endiirgildi honum, þegar hann breyth 

rjettilega? Miklu freraur segjum vjer allir, ab þa?) sje Gu?)s röddí 

sem vjer heyrum, hin sama rödd, sem talar í brjösti sjerhvcrs 

manns, þegar hann vill einlæglega hlýlba á hana, og bofcar öllo®^ 

hib sama lögmál. ^egar hjaría vort fyllist helgum fögnu?)i, þeg^^ 

su tilfinning ríkir í oss, sem mál vort getur ekkert kalla?) ncm^ 

sælu, þá höldum vjer þá ekki, ah vjer veitum oss sjálfir fögou^ 

vorn, heldur finnum vjer, aí) oss er veitt hlutdeild í því, sein ef 

goti og sællt sjerhverri veru, sem tilfinning hefir, hlutdeild í 

hins eilífa. þegar þú finnur hina sömu tegund jurta í fjarlæg^'^^ 

löndum, og þú hefir ábur fundib í átíhögum þmum, þá segir 1^^*' 

hjer drottnar einnig hib sama náttúrumagn, hjer lætur einnig I*'*’*^ 

almáttugi blámin ilma og frækornib dafna. Og þegar hinar söm^ 
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hugsanir og tilfinningar og ályktanir fylla sálir mannanna og 

user, er þa& þá ekki hinn sami Andi, sem framkvæmir allt f öllu 

(1. Kor. 12, 6)? 

. En Andinn, Gufes andi — hvaS hugsiim vjer oss, þegar vjer 

Uefnum þetta heiíaga nafn ? Er sá Andi, sem vjer tölum um, 

oinungis eins og vindurinn, sem þýtur, og veit ekki sjálfur, hvaí)an 

hann kemur, nje hvert hann fer? Er hann blindur máttur og 

Oiebvitundarlaus, og kveikir hib andlega líf, en veit þd ekkert af 

sjálfum sjer, nje lífi því sem hann kveikir? ÓI mundi sá, sem 

^efur Öllum líf, ekki lifa sjálfur? mundi sá, sem gefur sálum 

*Uannanna Ijósar hugsanir og ríkar tilfinningar og öflgan vilja, vera 

®jálfur án mebvitundar og tilfinningar og lífs ? Nei I þaÖ er sá 

'^udi, sem rannsakar leyndarráí) Gubs (I. Kor. 2, 10), og gengur 

frá Fö&urnum og Syninum, og kallar og safnar saman og 

helgar, og farsælir alla anda í hinum takmarkalausa söfnuSi, og 

tengir þannig allan söfnuíiinn vií) sig, og þá jafnframt yíb Föburinn 

og Soninn; því ofar allri breytingu tímanna, ofar öllu, sem til er 

^ himni og jörbu, er eitt ðijufanlegt samíjelag: Fabir, Sonur og 

heilagur Andi, hinn eini sanni Guí). 

‘ Vjer vifeurkennum fyllilega, ab vjer erum hjer komnir ab 

Þeim takmörkum, þar sem augu dauSIegra manna sjá ekki fraraar 

®^ýrt, þar sem hugsanir mannanna truflast, og mál mannanna 

^egnar ekki framar ab koma orbum ab, og nefna rjettum nöfnum. 

En sjerhver djupsæ hugleibing hlýtur a^ bera oss ab þessum tak- 

*^erkum; hib sýnilega bendir til hins dsýnilega, og þab sem vitiS 

^ser glögglega skilib, bendir til árannsakanlegra leyndardðma. þessir 

%ndardí5mar eru ekki birtir oss til þess, ab vjer skulum trufla 

vorn á umhugsun þeirra, nje til þess, aí) nokkur skuli reyna 

komast lengra, enn honum er afskamratab, því gjafirnar eru 

ýttiislegar, og Andinn uthlutar sjerhverjum eptir því sem hann vill 

(j* Kor. 12, 11). Hvab stobar þa?), hefir einn gubhræddur maSur 

þótt þá gætir aldrei svo snillilega talab ura leyndardöma 

Þ^^nningarinnar, ef þu gjörir þab, sera misþöknast þrfeinum Gubi? 

^est er undir því komib, sem postulinn segir, ab varbveita leynd- 

^íddm trúarinnar í gó&ri samvizku (1. Tím. 3, 9). En hversu 

'7 * 
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leyndardðmsfullir sem lærddmar trúarinnar eru í nokkru tilliti, þá 

eru þeir samt eins fyrir því dmdtmælanlegir og dmissanlegir hverj- 

um þeim, sem kappkostar aí) varfeveita gdíia samvizku fyrir GuÍJÍ 

og mönnum. Hversu huggunarrík er og þannig þessi grein hinnar 

kristilegu trúaijátningar; jeg trúi á heilagan Anda! þar sem jeg 

vona ah ná ákvÖrí)un minni og ávinna* mjer gubsríki, þá trúi je^ 

ekki á sjálfan mig, á vizku mína og mátt; jeg veit hversu hæglega 

mannlegt vit og mannlegt hjarta getur vilizt, hvernig gebshræringar 

og girndir blinda vitií), svo þab flækir sig í neti rangra hugsana 

og ályktana, og hvernig rangar hugsanir tæla aptur hjaríab ug 

leyfa því slíkt er þab girnist; jeg veithversu hæglega hinn öflgasíi 

máttur mannanna lætur bugast, og ásetningar þeirra eybast, ýmis^ 

í hinni seinfæru og deyfandi rás tímans, ebur á hinni stormasömu 

stund freistingarinnar. En jeg trúi ab gublegur Andi sje til, 

láti allt hib gúba þrúast gublegum þroska, og leitist vib aí) safna 

öllum saman í einn söfnub, og leibi alla, sem koma vilja, til gubs- 

ríkis. Jeg trúi á heilagan Anda, jeg trúi því, ab þegar jeg leitast 

vib ab gjöra likama og sál hæ'íileg til musteris handa honum, þ^ 

birti hann einnig krapt sinn í mjer, og leifei mig ab hinu rjetta 

takmarki mínu. Jeg trúi því, ab þar sem þú, 6 Gubl hefir ge^^ 

mjer hjarta, sem heyrir bænir, og gefur fúslega þeim, sem bií’nrj 

gúbar gjaíir, þá munir þú ekki — þcgar jeg bií) þig, og bib ekki 

um þær gjafir, er jeg gæti efazt um hvort þær sjeu gúbar ebm 

ekki, heldur bib þig um þinn heilagan Anda, — selja mig ^ 

vald anda villunnar og afvegaleifeslunnar, heldur veita mjer þab, 

jeg beibist. , 
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48. 
v 

BÆNIN. 

Fyrsta huglei&ing. 

Kristinn maÖur á a& breyta eptir Ðrottni sínum. Og þogar 

þiJ huglei&ir breytni Drottins þíns á jörbunni, sjer þú, hann*gekk 

kring og gjörfei gott, og starfabi a& því, er GuS haf&i falib 

tonum á hendur, bætti úr bágindum nau&staddra, líkamlegum og 

^Odlegum, og sá&i sæ&i því, er átti a& þrúast tiF gu&sríkis. pú 

átt ab gjöra hib sama, eptir orku þinni, þú átt ekki og mátt ekki 

^írfást, a& for&ast samblendni vib menn, nje hli&ra þjer hjá þunga 

hita dagsins, nje armæ&u þeirri og áhyggjum,' sem spretta af 

syslu þinni, nje hinni margháttu&u hugsýki, sem er kærleikanum 

vi&kvæmninni samfara. En þú munt einnig sjá, ab hann snjeri 

^urt úr skarkalanum, til ab gjÖra bæn síná. Hversu opt er ekki 

frá því sagt, a& hann hafi fari& út á ey&imörk til a& bi&jast fyrir, 

hann hafi farib upp á fjöll, og verib þar alla núttina á bæn 

Gubs (Lúk. 5, 16. 6, 12). Hver Kristinn ma&ur á ab gjöra 

sem Drottinn hans hefir bo&ib honum. Og ef þú gefur gætur 

or&um Drotíins þfns, muntu sjá, a& hann hvetur til aS halda 

Gu&s bo&orb, ekki ab eins í or&um og gjör&um, heldur og í 

*^jurta og hugrenningum; því hann var sannarlega ekki kominn til 

aftaka lögmálib, heldur til a& fullkomna þab (Matth. 5, 17). 

^u ekkert bo&orb heyrir þú optar til hans enn þetta: bi&ji&, og' 

^Unub þjer ö&last (Matth, 7, 7), því hann Ijet aldrei af ab 

^hina menn á þa& méb berum or&um og dæmisögum, ab þeir 

sífelldlega ab bifeja og ekki þreytast (Lúk. 18, í). 

^ Einn af spámönnunum, sem er a& tala um anda þann, er 

^’ottinn mundi senda þjúnum sínum í fyllingu tímans, kallar þaÖ 

Uuda líknarihnar og bænarinnar (Sakk. 12, 10), þab er þann 

Uudaj er gjörir mennina rjettláta í Gubs augum, og veitir þeim 

^'•skun hans, og kemur þeim fyrir þá skuld til ab sækjast eptir 

^uuabandi og sameining vi& Guf) í bæninni. Jesús vandi lærisveina . 
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sína á ab bifejast fyrir; og var þafe ekki aubvelt nje fijótgjört, ab 

kcnna þeim a& bibja rjettilega. Hann sagbi vib þá í skibiabarræbum 

sínum: Hingaf) til hafib þjer ekki bebiÖ neins í mínu nafni; en á 

þessum hinum síbustu æfistundum sínum Ijet hann ekki af ab 

áminna þá á þessa leib: bibjib, og munub þjer öSIast, svo ab 

fögnubur^ybar verbi fullkominn; og hann gaf þeim þetta fyrirheit 

til hinii,ar erfibu ferbar: sannlega, sannlega segi jeg ybur^ ab hvers 

sem þjer bibjib Föfeurinn í mínu nafni, þab mim hann veita ybur 

(Jöh. 16, 23 0. nn. vv.). 

Síban föru postular Krists út um heiminn til ab fylla hanu 

af anda miskunarinnar og bænarinnar; margt var þab, er þeir 

vildu kenna mönnunum, én vib hverja kenning tengdu þeir áminn- 

ingu um ab bibja. Bibjib, segja þeir, á sjerhverri tíb í anda (Ef* 

6, 18)! bibjib án afláts (I. þess. 5, l7)! Verib stöbugir í bæninní 

og kostgœfnir'í þakkargjörb, og bibjib líka fyrir oss (K61. 4, 2)* 

Postular Drottins voru sjálfir kostgæfnir í þakkargjörb, bæn og 

fyrirbænum, og vildu keuna oss árvekni í því. Og hvab yrbi úr 

oss, ef vjer mættum ekki bibja ? Hvar ætti vesalings hjarta vort, 

sem æst er af svo mörgum stormum, og sundurkramib af svo 

mörgum ástríbum, og svo opt hefir verib sjúkt og titrandi, sæut 

og biöbgab, — hvar ætti þab ab geta fengib hvíld og lækning og ' 

frib, ef vjer hefbum ekki lært ab bibja? Sálin án Bænar er eins 

og fngl, sem búib er ab vængbrjöta, svo hann verbur ab hald^ 

sjer vib jörbina. þess vegna skalt þú aldrei, kalda veraldar spekí I 

slíta bænina frá hjarta mínu; þö ab sála min hafi undir mikilb 

byrbi ab rísa, skal hún samt spenna út vængi sína, og andi bænar- 

innar skal flytja hana upp úr bágindum og eymd heimsins, upp 

til Frelsara hennar, í fabm hins eilífa Föburs. 

Postularnir kenndu ekki neina grein árangurslaust, og þá ekki 

heldur bænina. Ab sönnu getum vjer ekki sagt, ab þeir hak 

fyrstir nefnt hib helga bænarórb fyrir Iieibingjunum; því þeg^^ 

Gub Ijet raanninn ganga upprjettan mebal hinna skepnanna, er 

jarbar lúta, og lofabi honum ab geta lypt augum til stjarnanna, 

veitti hann honum föng á, ab hefja huga sinn til hans, seiö 

' ríkir fyrir ofan stjörnurnar. Mebvitundin um Gub er mönnunum 
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svo sterklega iimrætt, þeir finna svo glöggt, ab þeir þurfa á gufe- 

legri hjálp afe halda, og vonin um gublega miskunsemi er þeim 

svo eíilileg, aí) vjer optsinnis fáum ab heyra andvörp þau til 

Gtós í alvörutali spakra hei&ingja, sem kristinn mabur gæti 

Upptekib af heilum hug. En sönn og fullkomlega gubrækileg bæn 

er hjá þeim eins og stöku gullkorn í steini; því allir vitum vjer, 

hvernig gufesdýrkun og bæn var almennt háttab hjá heifcingjunum. 

Allt öbru vísi stöb á fyrir Gybingum; þar hafbi andi bænarinnar 

snemma verib vakinn, og hann kenndi spámönnunum og februm 

bjö&arinnar hinar hjartnæmu, mátíugu, hðgværu og öruggu bænir, 

sem hljóraa enn um alla veröld. í Jerúsalem var musteri hins 

®ina sanna Gubs, og þab köllufeu menn bænahús, því þangab fúr 

^in kynslóbin eptir atra til a?) bifejast fyrir, lofa og þakka, og 

þegar þjóbin dreifíiist út um önnur lönd, byggbi hún sjer bænahús, 

hvar sem hún kom, því rödd bænarinnar átti aldrei afe þagna 

niebal Gyfeinga. Svo fór, ab mennirnir fengu skilib, ab bæninni 

^seri ekki einskorbabur staí)ur í Jerúsalem nje í neinum Öbrum 

telgiibum stab, heldur skyldu sannir tilbibjendur tilbibja lí anda og 

sannleika (Jóh. 4, 21. 23). Postular Krists fóru út um heiminn, 

hvar sem kristnir söfnubir hófust, hófst og bænin, og stje til 

^iiuua, sem fórn handa hinum hæsta, og var honum miklu þægilegri, 

^Bn feitar brennifórnir og reykelsisilmur. 

En þó ab menn bibji nú alstabar, þar sem vib kristinni trú 

^^^pr verib tekife, getum vjer fyrir þab meb sanni sagt, ab þær 

^senir sjeu allar í anda og sannleika? því er mibiir, ab spillingin 

^emur ekki ab eins í Ijós fyrir utan kristna kyrkju, heldur og í 

^®nni sjálfri,‘ekki ab eins í Ijettúfe og heimsku veraldarinnar, heldúr 

á gubræknis og bænar stundunum. því þegar þeir, sem bá&ust 

lengi fyrir af eintómri hræsni, til þess ekki bæri á saurguninni í 

þeirra og hegbun, lögbu bænina eins og byrbi á mennina, 

®^ipuí)u a?) bibja margar bænir og langar, til ab fribþægja reiti 

^^iminsins, gjörbu bænina ab kalla ah hegningu syndarinnar, og 

^^andu mönnum ab þylja bænaror^in hugsunarlaust: leiddi þab 

fremur frá Gubi enn til Gubs. Hversu opt hefir ekki verib 

^ebib svo í kristinni kyrkju, ab þab mætti viríiast ótrúlegt, ab.svo 
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gætu beöib játendur hans, er sagbi meb berum orbum: „þegar 

þu bibst fyrir, þá hegíia þjer ekki sem hræsnarar, sem vanir eru 

aíi standa og bi&jast fyrir í samkundum og á gatnamdtum, til 

þess þeir verbi sjenir af öí)rum. Sannlega segi jeg y&ur, þeir 

hafa sín laun ilt tekife. En þegar þu vilt biSjast fyrir, þá far þ^ 

í svefnhus þitt, og loka dyrunum; bií' svo FÖÍ)ur þinn í einrumit 

og hann, sem sjer þab er fram fer í einrumi, mun veita þjer 

þaí) opinberlega. Varizt í bænum y&riim ánytju mælgi, eins og 

heibingja er sifeur, því þeir hyggja, aö þeir muni ver&a bænheyr&ir 

, fyrir orfeafjölda. Varizt því ab Ifkjast þeim; því Fabir ybar veit, 

hvers þjer vií) þurfi?), áfeur enn þjer bibjib hann (Matth. 6, 5 og 

nn. vv.).“ þessar áminnin.gar Drottins hafa verib ítrekaSar á 

seinni tímum, og hefir þab ekki verií) árangurslaust meb Öllu; 

því þab er ná orí)ií) sjaldgæfara enn áfeur, ab hræsnarar reyni til 

ab aíla sjer ágætis fyrir látalæti og langar bænir, enda er slík 

heg^un nil í meiri fyrirlitning enn áibur. En ekki viljum vjer 

grennslast eptir því nií, hvort bænin sjálf sje ekki orbin sjaldgæfari 

um leib. Bænin fer ekki annara milli enn Gubs og þess er bií)ur, 

og hann á ekki aí) leifea vitni til. þaí) veit enginn nema þú og 

GuÖ, hvort þú ber úskir þínar fram fyrir hann meb þakkargjÖrí)i 

hvort þú hugsar eins mikib um a?)ra og sjálfan þig í bænum 

þínum, og felur þá Guí)i á hendur, er hann hefir trúab þjer fyrir, 

og alla ástvini þína, hvort þú spurb Guö á himnum til rá&a í 

öllum fyrirtækjum þínum, hvort þú lyptir huga þínum, þegar þ^ 

vaknar á morgnana, til Föbur Ijúsanna, sem ekki a?) eins lætur 

dagsljúsib skína yfir fjöll og dali, hallir og hreysi, heldur og hefir 

gefib sálum vorum þab Ijús, sem vjer greinum viÖ rjett frá rÖngUí 

eíia hvort þú á kvöldin, þegar þú ert koininn í rúm þitt, felur 

þig honum á vald, sem vakir meÖan vjer sofum. Ef þú gjor*r 

þa?) ekki, skaltu gjöra þab, viljirbu eiga samfjelag \ít Gu?); ef þ^ 

gjörir þab sjaldan, skalt þú gjöra þaS optsinnis; ef þú gjörir þU'^ 

meí) hálfvelgju, skaltu gjöra þab Iieitt og hjartanlega. þú skah 

bi&jast fyrir, þegar löngun hjarta þíns rekur þig til þess, og þj®^ 

er yndi og unun aí) bæninni, en þú skalt og einnig biÖja, þegur 

þjer er þab í múti skapi; og þegar þa?) er eins og alls konar 
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öríiugleikar vilji bægja þjer frá Gubi þínum, skaltu sigrast á þeim, 

og leita Gubs í bæninni, því hugsirfeu sjaldan til Gubs, og sála 

þín verbi dfiis á ab snúa sjer til hans, þá er því meiri þörf á, 

ftb þú sigrist á dbeit þinni, og snúir huga þínum frá glaurai 

veraldaí’innar, og lyptir honum til Gubs. 

þvíþab er e&li bænarinnar, ab hún dregur hugann 

frá því, sem truflarogglepur; ef hugur þinn er á reiki,' 

oxeban þú bærir varirnar, má þa^ engin bæn heita. Hversu heilsu- 

samlegt er þab ab halda saman huganum! þaíi er ekki hinn Ijett- 

úbugi einn saman, er lætur glepja sig, og ekki heimskan ein, sem 

glepur; því hversu margar og hversu truflandi eru hugmyndir þær, 

Or alvörugefinn og rábvandur verkama&ur verfcur var, ab brotizt 

haíi gegnura sálu hans, þegar hann á kvÖldin lítur fram á libinn 

öag! Jafnvel erfibib sjálft, sem heldur huganum saraan-í svo mörgu 

filliti, í hversu margvísleg atvik skiptist þab opt ebur optast nær, 

sem útaf fyrir sig eru lítilfjörleg og truflandi! þessi atvik máttu 

®kki lítils virha, því án þeirra verbur miklu starfi aídrei lokibj 

^ldrei verbur neitt steinhús byggt, nerna menn leggi dyggilega stein 

ú stein ofan. En öll þessi einstöku atvik snúa huganum í raargar 

áttir, og olla manni dags daglega margra örbugleika og margrar 

^rmæím, sem fær margvíslega á huga vorn. Og vjer lifum innan 

Om abra menn, heyrum ræhur þeirra um mikilvæg og um harla 

lítilvæg efni, og ágreining þeirra ura ótal hluti, og truflar þaí) 

hugsanir vorar og ályktanir á margan hátt. Og hver dagur hefir 

þjáningu, og hver af oss hefir sína byrbi ab bera, og sitt 

hefir hver ab kæra; hin uralibna æfin hefir sært oss á raargan 

hátt, og hin ókomna skeltír oss meb margvíslegura kvíha,,en 

I^Ögnubur og von sækja einnig hjörtu vor heim. Allt hlýtur og 

þetta þannig aí) vera; en hvaí) ætli yrbi úr æfi vorri á endanum, 

®f vjer Ijetum hvers konar áhrif teyma oss vibspyrnulaust. Ef 

fGrbamaburinn gengi alltaf út í bláinn, og horfbi aldrei annab enn 

^ií)ur fyrir sig, ellegar á þab sem næst væri, raundi hann skjótt 

^lllast; þess vegna neraur hann stabar og litast um, til ab vita, 

^^ort hann geti ekki eygt takmark sitt, og sjeb, hvort hann sje á 

^'JGttum vegi. Ef húsasmiburinn hjeldi alltaf á fram ab hlaba steini 



f 

426 Bænin. 

á stein ofan, kynni veggurinn ab hallast, og hann kynni þurfa aíi 

rífa nibur, þab er hann þóttist vera búinn ab fullgjöra; þess vegna 

hættir hann á stundum starfi sínu, og gáir aí) því, sem hann er 

búinii meb, og ber þab saman vib hugmynd þá, er hann ætla^i a^ 
c 

byggja eptir. A líkan hátt á 'og maburinn aö nema stafear, og 

taka saman huga sinn, svo hann sjái, hvab hann fari og hva^ 

hann gjöri. 

En sjerhver hugleibing er ekki bæn, því þab er e^Ii bænar- 

innar, ab hún snýr huganum til Gruíis, um leib og hún 

dregur hann frá glaurai veraldarinnar; en í því, ab snúa huganum 

til Gu^s, er fólgin lækning og frtóur og styrkleiki sálarinnar. 

þegar þú bií)st fyrir, lyptir sála þín sjer upp frá glaumi verald- 

arinnar, frá eymd hennar og armæbu, synd og saurgun, og meh- 

^ vitundin um hinn eilífa og almáttka og heilaga Gufe verSur skýr 

í brjósti þjer. þá minnist þú ekki Guí)s í bæninni á slikan hátt, 

sem vjer minnumst fjarlægra hluta, er vjer getum enginn afskipíi 

haft^af nema í huganum; heldur finnur þú, mefean þú bifest fyrir^ 

aí) Guí) er nærri þjer, ab þú lifir, hrærist og ert í honum. Sá er 

btóst fyrir af Öllu hjarta, mun hann nokkufe ímynda sjer á meí)an, 

aí) Guí) byggi langt fyrir ofan stjörnurnar, og óttasí aí) bæn sín 

heyrist ekki þangaö ? Fjarri fer því! Sá sem bibst fyrir veit þaÖ 

og finnur, ab eyra er í nánd, sem heyrir bæn hans, ab hjarta er 

í hánd "■ ef vjer megum svo aí) orbi komast - sem miskunar 

honum, ab til er almáttug hönd, sem ekki sleppir. þess vegna 

endurnýjar þú og lífgar, hve nær sem þú bií)st fyrir, me^vitund 

þáj hjarta þínu, ab Gub sje hjá þjer, og sjái allt er þú abhefst, 

og allt er þú æskir, og muni vernda þig á öllum leyfilegum 

vegum þínum. ^ 

En er þú- lyptir huga þínum til Gufes, og trúir því, aí) hann 

sje þjer nálægur, og heyri bæn þína; hvab ætlar þú þá ab bera 

fram fyrir hann? Ekki annab enn stunur og kvein, ekki annab 

enn nýjar og nýjar óskir? Hversu fögur er áminning postulans, 

þá er hann segir: látiS í öllum hlutum óskir ybar koma fyrir 

Gub í bænura og fyrirbeibni, ásamt me?) þakkargjörb (Fil. 4, 6)? 

því vjer eigum ekki síbur ab þakka enn bibja. Ef börn þ^ti 
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kæmu ab eins til þín, þegar þau hefbu einhvers s& bibja, ef þú 

heyrbir þab á oríium þeirra, og sæir þab á svip þeirra, ab allt 

hib gába, er þú hefbir aubsýnt þeim, heffei ekki ollaí) þeim 

íieinnar ánægju, og þau væru óþakklát og heimtufrek, og hefbu 

gleymt því, er þú hefir veitt þeim, og sæktust einungis eptir því, 

sem þeim hefbi verib neitab um: þá mundir þú ekki hafa mikiö 

gaman af ab horfa á þau. Ætli þafe geti þá verií) FÖ^ur vorum 

^ himnum til velþáknunar, ab sjá oss halda á fram vegferb vorri 

stynjandi og kveinandi, eins og vjer hefbum ekkert gott þegih, 

þegar hann lýkur upp sinni Örlætishendi, og sebur allar lifandi 

skepnur meÖ blessun sinni, en verbur þö ■ einskis þakklætis var 

hjá hÍHum lifendu, heldur ab eins umkvörtunar og heimtufrekju ? 

^sSála mínl lofa þú Drottin, og gleym ekki velgjörbum hans (Sálra, 

t03, 2)1“ Gub þarf ekki á voru þakklæti aíi halda, heldur þurfum 

vjer ab minnast miskunar hans. því þegar sála vor er full mikillar 

áhyggju, og snýr sjer til Gubs, og ætlar a& fara afe telja honum 

harma sína og kveinstaíi,- hljömi oss þá fyrir eyrura hin helga 

^minning, er segir oss afe bera fram bænir vórrar mefe þakklæti, 

þá er sera hún þröngvi oss til afe meta velgjörfeir Gufes rjettilega; 

þá finnum yjer, hversu lítife þafe situr á þeim, er Gufe heíir veitt 

®vo marga líkamlega og andlega blessun, afe sýta yfir lííinu, svo 

sem væri þafe einungis til byrfearauka. Vjer minnumst þá, hvernig 

Gufe hefir verife mefe oss um lifena æfi, hversu opt hann heíir Ijett 

á oss byrfeinni, hefir hjálpafe oss á þeim vegum, er erfifeir voru, 

hefir látife vantrú vora til skamraar verfea, en látife hife göfea spretta 

þvf, er vjer köllum iHt. Og því líflegri sem slíkar hugmyndir 

verfea í huga vorum, mefe því meira trausti munum vjer bifeja. 

En á oss þá einungis afe vera umhugafe um sjálfa oss og 

Vora heill og hamingju, þegar vjer bifejumst fyrir ? EF vjer hugsum 

nokkurn annan enn sjálfa oss; og höfum svo mikinn kærleika, 

afe vjer getum fagnafe mefe fagnendum og sýtt mefe sýtendum, 

^ttum vjer þá ekki afe bifeja fyrir öferum í bæn vorri til Gufes? 

^jer kemur ekki til hugar, afe vjer skyldum reyna.til í bænum 

^orum afe telja upp alla þá, sem oss er vel vife, og alla þá 

hfessun, er vjer æsktum þeim. þafe væri afe bifeja mörgum orfeum, 
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og mÖrgum oskýrum hugmyndum, því vort hjarta er of lítib til 

þess, ab vjer gætum safnab því öUu saman, hve nær sem vera 

ætti. En Gubs hjarta er ekki lítib, hann sjer allí, bæbi þá, sem 

eru oss nálægir, og þá, sem feta um fjarlæga stigu, og vjer 

þurfum ekki ab segja honum, hvab þeim sje nytsamlegt; hann 

veit, hvers þeir vife þurfa, ábur enn vjer bibjum hann. En eins 

og vjer eigum ab endurnýja samfjelag vort vib Gufe í bæninnij 

eins eigum yjer og ab endurnýja samfjelag vort hver vií) annan; 

þess vegna á göbur fabir og gób möbir ab innilykja börnin í bæn 

sinni, og börnin foreldrana, maburinn konuna, og konan manninn; 

og bræbur óg vinir og allir menn eiga s& vera fölgnir í tilfinning 

vorri, þá er vjer rennum bænaraugum til hans, sem veitir allar 

gÖbar gjafir. 

„Verib ekki hugsjukir fyrir neinu, heldur berií) allar öskir 

ybrar fram fyrir Gub í bæn og ákallil“ Hversu mjög reynir kristin 

trú ab eyba áhyggjum þeim, sem vjer kveljum meb sjálfa oss og 

abra, og veikjum meb hugrekki vort og mátt til ab starfal En 

þab ráb, er hún leggur oss til ab eyba áhyggjum þessum, sem 

eru oss svo eblilegar, og kvikna svo aubveldlega af tilfinning 

hins nærveranda og tilhugsun hins* ökomna, er ab bibjast fyrir* 

„Berib allar öskir ybrar fram fyrir Gub!“ Hvab sem þa& er, sem 

þjer er umhugab um, þá ber þú þa& fram fyrir Gub í bænum 

þínum. Verib getur þjer þyki þab of lítilfjörlegt til þess ab bera 

þab fram fyrir Gu&; en ef þaí) í rauninni er þjer svo mikils 

áríbandi, a& þa& gjörir líf þitt myrkt og armæ&usamt, þá reyndu 

til ab innilykja þab í bæn þinni; og ef þú finnur þá, a& þ^ 

hlýtur ab fyrirver&a þig a& bi&ja Gu& um slíkt, ætli þú mættir 

þá ekki einnig fyrirverba þig ab kalla líf þitt erfitt, þö þú hef&ir 

þetta ab bera ? En um verulegar áhyggjur, segjum vjer ekkij 

heldur þab orb, er oss er gefib til lei&beiningar og huggunar, og 

vjer köllum gu&sorb eptir uppruna þess: varpib allri áhyggju y&^^ 

upp á Gub, því honum er annt um ybur (1. Pjet. 5, 7). Ef þ^ 

færir veg þinn hrelldur og hryggur, og einhver af höf&ingjum 

jarbarinnar mætti þjer, og spyr&i þig hva& a& þjer gengi, og 

segbir honum frá raunum þínum, en hann seg&i þú skyldir varpa 
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þeirri áhyggju upp á sig, og ekki skipta þjer af því framar; 

ruundir þu eflaust gjöra eins og hann hefhi sagt, og veríia vtó 

þab í Ijettara skapi. Og þa?) er sem Drottinn himins og jar&ar 

öiæti oss á hinni örhugu vegferfe vorri, og segi vib oss: varpiS 

allri áhyggju yhar upp á mig 1 Jeg skal líka, Gub minn göíiur! 

heyra orh þitt og hlýfenast því. þegar veröldin ætlar dags daglega 

aS glepja fyrir mjer og trufla mig, skal jeg og dags daglega 

taka saman huga minn í bæninni, og snúa hoijum til þín, upp^ 

spretta lífsins, eilífi og heilagi Guí)! Og þegar veröldin ætlar dags 

ðaglega a& armæba mig meb áhyggjum sínum, skal jeg og dags 

flaglega varpa í bæninni allri minni áhyggju upp á þig, almáttugi,' 

líknsami Gufel því ef jeg held mjer vib þig meb sannri og lifandi 

trú, þá ber þú umhyggju fyrir mjer, og leibir mig gegnum strfó 

og frib, nægtir og skort, ab sönnu á annan hátt, enn jeg hafÖi 

til ætlazt, en viturlega og föburlega, svo jeg geti orbib hæfur til 

aí) taka á möti hinum göbu gjöfum, er þú hefir heitib þeim, er 

hibja þig um þær. Hugur manna getur breytzt,' og þeir gleymt 

loforbum sínum, en þú heldur loforfe þín ab eilxfu, trúi og sann- 

orbi Gub! 

49. 
BÆNIN. 

Önnur hugleibing. 

þab er all-inndælt ah sjá ungan mann hefja upp vegferb sína 

fullan vonar og trausts, en þö er sú sjön hvorki sjaldgæf nje 

yfirtaks merkileg; sá er til bjö mannlegt hjarta, gröbursefti vonina 

^ því, til þess aí) hún leiddi oss æ fram á leií), frá einu starfi 

fil annars; og Íiinn ungi veit ekki hvaí) lífib hefir afe færa, og 
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heíir ekki reynt armæbu og Öröugleik, hinir fógru æskudraumar 

hvarfla enn fyrir huga hanSj og reynslan er ekki farin ab dreifa 

þeim. Hitt er fágætara og enn fegra, ab heyra þann, sem aldrabur 

er, gjÖra Gubi þakkir, ab von sín hafi rætzt; hann veit og hefir 

reynt, hvílík ab er æfileib mannanna, hann hefir eflaust langab til 

margs, sein honum hefir ekki veitzt, og margur Örfeugleiki fyrir 

hann komib, sá er hann hefir ekki mátt yfir stíga, hann hefir 

optlega sáb, en ekki upp skorib, en og haft margt fyrir stafni, 

sem h'onum hefir ekki aubnazt ab framkvæma; og segi hann samt, 

aí> vonin láti ekki til skammar verba (Römv. 5, 5), þá hugga og 

hressa þau orb ekki ab eins sjálfan hann, heldur og þá, sera ungir 

eru, og heyra mál hans. 

Hversu huggunarrfkt er þab þess vegna ab lesa þessi orb 

Drottins vors í gubspjalli Jöhannesar: „Sannlega, sannlega segi 

Jeg ybur, ab hvers þjer bibjib Föburinn í mínu nafni, þab mun 

hann veita yímr. Hingab til hafib þjer einskis bebiÖ í mínu nafni; 

bibjib, og þjer munub Öblast, svo ab ybar fögnubur verbi full- 

kominn“ (Jöh. 16, 23. 24). Postulinn ‘hafbi heyrt þessi orb, 

þegar hann var ungur, en var orbinn gamall, þegar hann letrabi 

þau til vitnisburbar fyrir allar Ökomnar aldir; og fyrst hann gjÖrbi 

þab,‘hlýtur ab vera, hann hafi sjálfur fundib þau rætast, og reynt, 

ab þessi orb Drottins, eins og öll önnur, voru já og amen. En 

hafbi þá æfi hans verií) miklu sælli enn annara manna? Hann 

hafbi þolab harmkvæli og ofsöknir, eins og abrir postular Krists; 

og sá þeirra er fyrstur Qell fyrir sverbs eggjum var .Takob postuli, 

bröfeir Jöhannesar (Post. 13, 3), og þegar Herödes Ijet taka 

Jakob, þá mun ab vísu bröfeir hans hafa beSib, aS honum yrbi 

svipt úr hans grimmu höndum, og sú bæn mátti vel sýnast vera 

fram flutt í nafni Jesú, honum til dýrbar, og til eflingar ríki 

hans þö var hún ekki heyrb, og Jakob var líflátinn saklaus- 

Jöhannes hefir sjálfsagt bebib optsinnis og í hverri bæn sinnij 

ab orbib fengi vibgang, og þö hefir hann sjálfsagt fyrir hitt mörg 

dáblaus og Ijettúbug hjörtu, sem ekkert hafbi stab í. Hann hafbi 

sjeb falskennendur — övitra, drambsama og hræsnisfulla játendur 

trúarinnar, sem afneitubu kristilegum sannindum, og ekki fundu 
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til kristlegs kæiieika — troba sjer inn í sÖfnubina; hann hefir 

sjálfsagt beí)ih, aS kenningum þeirra yrSi ekki ágengt, og þá 

spratt illgresiS upp innan urá hveitiS. En þó hinn eilífa spekin 

hefSi synjab honum margs, er hann girntist, þá hafSi hann hins 

vegar hlotiS mikla og dásamlega bænheyrslu, því honum veittist 

hin heitasta og innilegasta dsk hans, er hann sá ríki Krists hefjast 

og vaxa og sigrast á sjerhverri mdtspyrnu. Áthugum, hver ab 

var hin fyrsta bæn, er fyllilega var be&ín í Jesií nafni. Postular 

Krists, er voru sviptir Lávarbi sínum, svo a& hann var hœttur 

ah veita þeim sýnilega hjástob, beiddu um spelíi, krapt og lib, til 

þess a& stofna og auka kristilega kyrkju, og verja fyrir ofurefli 

því, er upp reis í mdt henni og skömmu á&ur^haf&i deytt Drottin 

þeirra, en vofbi nii yfir sjálfum þeim; þessir hinir fáu og aufe- 

virbilegu menn beiddu styrks í mdt allri veröldinni; athugum 

einnig, hversu dásamlega bæn þessi rœttist, er kristin kyrkja hafbi 

þrdazt svo á einum mannsaldri, ab henni varí) ekki kollvarpaí), 

en styrkur Gybinga trdar var horfinn, og hei&nin ab hruni komin: 

og munura vjer skynja-, a& þetta var kraptaverk, eins og þd 

Qalli& hef&i — eptir því sem Drotíinn vor ah or&i kemst — tekib 

sig upp ab bo&i þeifra, og fleygt sjer í hafib, og Drottinn vor 

efndi þar þessi -orí): allt, er þjer beihizt meb truna&artrausti, mun 

ybur veitt ver'ba (Matth. 21,- 21. 22), ebur þessi: sannlega segi 

jeg ybur, ab hvers þjer bi&ji& Föfeurinn í mínu nafni, þaí) mun 

hann veita y&ur. 

þessi fyrirheit voru fyrst gefin postulunum, og me& því ab 

þeirra ætlunarverk var langt um meira enn vort, þrætum vjer 

meb engu mdti, ab þeira hafi verib heitib slíkum gjöfum og lih- 

sinni Andans, a?) vjer megum ekki vænta oss jafnmikils — þeirra 

bæn var langt um yfirgripsmeiri, og tru þeirra eflaust miklu 

sta&fastari; en eigum vjer þá a& halda, aS þessi fyrirheit hafi 

verib fyrir þá eina? þafe snertir þd ab vísu alla oss, ab sá fær 

er bifcur; og hitt eins, ab allt sem vjer höfumst a?) í or&i e&a 

verki, þá eigum vjer ah gjöra þah í nafni Drottins Jesil (Kdl. 3, 

17); .og fyrir því er hvorki sii skuldbinding, a& bibja í Jesú 

nafni, nje þab fyrirheit, sem henni fylgir, einskorbaí) víb æfi 
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postulanna. En hvílík er þá sú bæn í Jesú nafni, er slík fyrirheit 

fylgja?- 

Enginn af oss mun vilja gjöra sjer í hugarlund, aíi þegar 

vjer setjum þetta helga og dýrfelega nafn í niburlag bænar vorrar, 

þá hafi þab svo undarlegan krapt, ab vjer getum ekki annab enn 

orbib bænheyröir. þab er betra, aS byrja á nafni Drottins vors, 

enn a?) enda á því, meb því a& þú átt ætí& ab bi&ja í hans nafni, 

og þab á a& fylla hjarta þitt, og laga bæn.þína, svo ab hún 

ver&skuldi bænheyrslu. 

þ»ví í fyrsta lagi ver&ur nafnJesú, þegar vjer nefnum 

þab í bæn vorri meb gu&rækni og lotningu, a& hreinsa og" 

helga dskir vorar. Allir vjer berum í hjörtum vorum margar 

fýsnir og óskir, og í einverunni taka þær a& vakna, og eins og 

heimta ailar, a& vjer berum þær fram fyrir hinn almáttka í bæn 

vorri, svo a& hann veiti þeim þab, . sem þær bei&ast En eru þær 

þá allar saman hreinar og Gu&i þekkar? Til eru oskir, sem búa 

kunna í hjarta mannsinns, en enginn dirfist a& bera fram fyrir 

Gub, af því samvizkan er d&ar búin a& áfella þær. En til eru 

og abrar dskir, sem eru í sambandi vib eitthvab, sem gott er, og 

vir&ast því sakir uppruna síns vera ekki a& eins da&finnanle^ar, 

heldur og háleitar, og sprottnar af hollustu vib sannleika og rjett- 

indi, en hafa saurgazt á leib sinni um hin krdkdttu leynigÖng 

hjartans, svo þær eiga ekki afe þrdast, heldur ey&ast. Verib getur, 

þú hafir rjettara a& mæla enn radtstö&umenn þínir, og þa& sje 

sanngjarnleg bæn, ab þitt málefni verbi ofan á; en ef þjer liggBi* 

vib ab bi&ja, a& hegning af himni komi yfii; þá, er í mdti standa, 

þá er dramTb og hatur í hjarta þínu, og bænin á ekki a& ofia 

rei&ina heldur kúga hana. Einnig eru til efasamar dskir, bæ&i 

þegar þú girnist eitthvab, sem þú veizt ^ekki, a& hverju haldi þj^^’ 

kemur, og þegar þú vilt komast hjá einhverri raun, sem þjer kann 

ab vera heilsusamleg. Enn eru til smásmuglegar dskir, áhrærandi 

þab, sem vjer eiguin ab láta koma og fara eptir því sem verkast 

vill, taka þa& þegar þaí) gefst, sleppa því þegar þa& vill hverfa, 

en láta þa& ekki teygja oss af rjettum vegi. Allar þessar dskir, 

er svo opt glepja fyrir oss, og svo opt ætla ab sundur kremja 
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hjarta vort — <51 rxijer er <5hætt ab segja, aí) þær geti ekki nefnt 

Jesú nafn, því þær eiga ekkert samblendi vib hann og hans orb; 

þess vegna er þafe svo heilsusainlegt ab bibja í nafni hans, því þá 

verbum vjer ab hreinsa óskir vorar, og sleppa því úr, sem er 

eaurugt og illt og (5sæmilegt, eba þá efasamt, svo ab Tjer getum 

ekki bebib um þab meb fullu trúartrausti, en taka þær einar (5skir 

í bæn vora, sem þola nafn Jesú. 

Vjer eigum ab bibja í nafni Jesú. Hversu furbanlegt er þab, 

í neyb vorri og þrengingu, jafnvei þegar Önd og líkami titra af 

dau^ns (5tta, jafnvel þegar oss er rjettur sá kaleíkur, sem vjer 

höfum vibbj(5b á, þá er oss bobib ab bibja í nafni hans, er bab í 

Getseraane, svo segjandi; Fabir minn! ef verba má, þá víki þessi 

kaleikur frá mjer (Matth. 26, 39), en vaib þ<5 ekki bænheyrbur 

af Föburnum, eptir því sem út leit, heldur hlaut ab tæma þenna 

kaleik til hins síbasta og bitrasta dropa! Meb hverju trausti get 

jeg''þá bebib í nafni hans, þegar jeg er staddur í neyb? því ekki 

er jeg betri enn hann, og vera má, mjer sje ætlab sama og honum, 

og jeg eigi, þrátt fyrii* bæn mína, ab tæma þann kaleik, er mig 

hryllir vib, án þess ab Jesú nafn frelsi mig frá honum. Já, ab 

vísu! megi þab ekki verba, ab þessi kaleikur víki frá þjer, þab 

er, sje þab rábsályktun hins almátíka og alvitra, ab þú tæmir hann, 

þá getur ekkert nafn og enginn kraptur á jörbu nje himni frelsab 

þig frá því; en þá verbur hann þjer til blessunar, en ekki til 

glötunar, hversu beiskur sem hann er. Hver raun sem yfir þjer 

voíir, þá á hún ekki ab sigrast á þjer*,, heldur .átt þú ab sigrast 

á henni; en þab getur þú ekki, nema ]yá bibjir og bibjir í Jesú 

nafni. því þegar þú ert staddur í raunura og bibur í nafni hans, 

þá verbur þú ab bibja eins og hann bab, og bæta vib orbum 

þessum, er oss mönnunum veitir svo orbugt ab segja: þ(5 ckki sem 

jeg vil, heldur sem þú vilt, himneski Fabir! því meban vjer bibjum 

ekki á þann hátt og þab af hjarta, þá bibjum vjer ekki í Jesú 

nafni. Oss hættir svo mjög til ab halda, bænin sje Öll í því fólgln, 

3.b bibja og heimta, þar seni þ(5 hitt er höfubatribi heúnar, 

^b afneita — afneita krÖfuin voriun og þeim hinuin áköfu 

girndum, e'r svo segja: þetía, er heilsusainlegt, þetta á mjev 

28 
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veitast, og vilja marka Gul6i staí) og stund, en vilja ekki bí?)a 

og þreyja meb þolinmæ^i þangab til Drottinn frelsar. Ölliim oss 

má \)6 vera kunnugt, ab vjer vitum ekki hvers bifeja ber (Rámv. 

8, 26); og þegar vjer vitum ekki hvers hibja ber, þá eigum vjer 

ekki ab heimta í bæninni, heldur fela sjálfa oss og allt vort, allar 

dskir vorar, allt yndi vort og allan skort vorn, alla von vora og 

allan kvífea vorn á Gubs vald gjörsamlega og án afdráttar. Og 

þegar oss veitir þah Öríiugtþá kemur Jesu nafn til libs vib oss, 

og m e b þ V í minning hans og eptirdæmi, og styrkja sálina í bar- 

áttu hennar vib sjálfa sig, þangab til hiín getur sagt: ekki sem 

jeg vil heldur sem Gub vill. 

En hvab verSur nú eptir, þegar vjer höfum hreinsaí) girndir 

vorar, reynt a?) útrýma þeim, sem eru illar og úhreinar. en leggja 

hinar, sem meinlausar eru, undir vilja forsjonarinnar? Vera kann, 

þú segir: „bænin á aí) spretta af þÖrf hjartans og löngun þess, 

hún á 3ib bifeja einhvers og ÖÍ)last eitthvah, og þú heimtife þjer, aí) 

vjer afneitum í henni úskum vorum, og leg^um þær undir þann 

vilja, sem .fram verbur ah ganga, hvort sem vjer bifejum eba ekki; 

þaí) er og engin bæn, sem einskis bibur.^ En hvernig er þessu 

varií)? veiztu þá engar úskir, nema þær einar, sem þú ert efa- 

blandinn um, hvort þú eigir ab afneita e6ur ekki ? veiztu enga úskí 

er þessu þavf ekki vih &b bæta: ef þa^ er til gúfes, ef þaí) 

Gubs vilji? hefirbu enga úsk, sem þú finnur ah samkvæm er vilja 

Gu^s? þegar þú bií)st fyrir, þá úthýstu smátt og smátt þeim 

úskum, er spretta af holdlegu hugarfari; feldu og á vald alvitrum 

Gufei allar saklausar, hreinar og leyfilegar úskir, þær eh einungis 

ná til hinna stopulu jarfenesku gæí)a, stilltu þær meh því ah vona 

á miskunsemi Gubs, og gleymdu meir og meir öllu því, seiu 

einungis tilheyrir þessari v^röldu: vittu svo, hvort þú heíir eng^ 

úsk eptir. þegar hih stundlega hverfur, þá vaknar hin sannUí 

kröptuga, innilega löngun í hjarta hins gufehræddaí 

og verí)ur ah greinilegri hugsun, og stígur upp fyrir hinn eilíí^^ 

svo bibjandi:' Drottinn! þú ræfeur öllum hlutum, þú sendir storm 

og hagstæba veburátt eptir því sem þjer þúknast; nú er jeg 

út á hiÖ úkyrra lífs haf, dirfist jeg hvorki nje vil bifeja þig 
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neitt tiltekií); en hvort sem afe skip mitt á ab lí^a á fram lioglega 

í inndælu vebri, eba velkjast í ósjó og brimi, þá látíu ekki stjörmi 

sannleikanns hverfa mjer, heldur láttu mig sjá hana, svo ab jeg 

geti hagab stefnu minni eptir hennar stöbuga Ijósi. En ef jeg líki 

lííi mínu vib vegferb, þá sje jeg ekkert af veginum, nema þa^ sem 

næst er, hitt liggur í undarlega króka, sv,o aí) jeg fæ ekki deilt 

þafe ; mjer er ókunnugt, hvort ab leibin muni verba greibari e?)a 

torveldari, og um þaí) þori jeg einskis ab bibja, heldur fel jeg ]iab 

Gubi á vald; en, ó Gub! þegar leibin er inndæl, og allt brosir vib 

mjer, þá láttu ekki munaí) og girnd tæla mig af rjettnm vegi. 

veittu sálii minni stöí)ugleik, svo aí) jeg hafi aldrei hugann af 

stefnunni; en þegar leibin er torveld og hryggileg, þá Ijáfeu mjer 

þann krapt, ab jeg æbrist ekki af Örbiigleikanum, og hnfgi ekki 

undir byrbinni, heldur haldi fram stefnu minni, þangab til jeg kem 

þar ab, er sjálfur þu segirt gakk inn til Ilerra þíns og hvíl þig! 

Mjer er óljóst, hvab jeg .kann aí) græ?!a mefe vifeleiíni minni, og 

hvaí) jeg kann a?) missa af jarbnesknm munnm, þegar svo ber 

undir; en. ó Guí)! láttu mig samt fá borgib sálii minni, og haldií) 

óbalsrjetti mínum í ríki þínu. 1 hjarta mínu er eitt frækorn, er 

sjálfur þú hefir í jiab sáb, og allt líf vort er til þess, ab þetta 

frækorn skuli spretta upp og bera blóm og ávexti; láttu ekki 

stonnana feykja því burt, nje vetrarkuldann nje sumarhitann verba 

því ab grandi, heldur gefbti hagstæba tíb af himni, svo aí) þaí) 

spretti upp og blómgist. Líka vex eitt trje í veröldinni, sem ])ú, 

Drottinn minn ! hefir sjálfiir gróbiirsett börnum mannanna til skjóls 

og yndis; jeg veit, ab kristilcg kyrkja á ekki ab vera armæbulaus 

hjer í heimi, heldur á hún ab stríba og betrast og eflast í barátt- 

unni vib óvini sína, bæbi þá sem í henni eru og utan hennar — 

og hvernig mætti jeg ])á bibja þig ab veita henni frib og jarbneska 

sælu? Á1 þú hana upp, eins og hverti einstakan mann, eptir 

speki þinni, í stríbi og í fribi, en láttu hinn himneska sannleika 

geymast þar óafbakaSan um allar aldir, láttu ætíb nokkra vera 

^ptir, sem ekki lúta neinum falsgubi, og ekki skammast sín fyrir 

Krists fagnabarbobskap, nje heldur hyggjast ab kaupa sig í sátt 

þig meb neins konar ófrelsi, heldur tigna þig í anda og sann- 

28* 
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leika; og láttu mig ætíb eiga vib þá frib og samí'jelag, sem ákalla 

þig af hreinu hjarta! — Um slíka bæn máttu vera þess full- 

öruggur, aí) fyrirheiíið hljobar um hana; í slíkri bæn er þjer 

óhætt ah nefna nafn Jesú, og heimfæra til hennar þetta loforb 

hans: Hvers þjer bibjíb Föburinn í mínu nafni, þab mun hann 

veita ybur. * ^ 

En vjer eigum ekki emungis ab geta bebib í nafni Jesú 

heldur eigum vjer ab gjÖra þab, svo ab vjer bibjum í trúnni. 

Vanti nokkurn ybar vizku, segir Jakob postuU, sá bibji Gub, og 

mun honum gefast; en hann bibji í trúnni, og eíist ekki; því sá, 

sem er efablandinn, hann er líkur hafsins bylgjum uppæstum og 

hröktum af vindi; sá mabur hugsi ekki, áb hann fái nokkub hjá 

Drottni (Jak. 1, 5 o. nn. vv.). þessi orb ganga aldrei úr gildi: 

getirbu trúab, skaltu sjá Gubs dýrb (Joh, 11, 40). En meb hverju 

möti getur hjarta mitt Öblazt þá . trú og stöbugu sannfæringu, ab 

Gub veiti mjer þab er jeg bib? Kemur hún, ef jeg bib í mínu 

nafni, treystandi á verbskuldun sjálfsmíns? Satt er þab ab sönniiT 

ab Gub gefur gætur ab sjerhverjum af oss, og enginn mabur er 

hulinn fyrir augum hans, nje einskisvirtur af honura, sem elur 

fuglana í loptinu, og skrýbir blómin á jörbunni, og heílr veitt oss 

þá tign ab vera miklu æbri enn þau. En hvernig yrbi reyndar sú 

bæn ab vera, er jeg flytti fram einungis í nafni mín sjálfs? ‘Jeg 

veit fyrir samvizku minni, ab glaumur lífs þessa, munabur og 

þrengingar þess, Ijetíúb í æskunni og dramb á fullorbinsárunum, 

hafa optsinnis látib mig gleyma Gubi, stundum fyrir deyfb og 

stundum fyrir ákafa, ellegar ekki hafa' hann í huga til vizku, 

rjettlætis ^g huggunar; Gub helir kallab svo opt, án þess jeg haú 

heyrt; ^et jeg þá vænt, ab jafnskjott sem jeg líti til himins, þá 

lúkist hann upp fyrir mjer, og Gub láti sem hann viti ekki hirb- 

uleysi mitt og afbrot mín, heldur veiti mjer bæn mína, og liugs^ 

nijer ekki annab enn gott! Víst býr í mjer svo mikil von til 

gublegrar miskunar, ab eiiginn kvíbi getur nokkurn tíma slökkt 

hana; en þessi von er svo opt efablandin, og ætlar svo opt 

gugna, þegar jeg horíi á forlög þau, sem Gub lætur mömiununi 

ab hendi bera, ebur íhuga rjettvisi Gubs og tilverknab minn; 
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því er hún engin trd. Nú ef jeg get ekki bebib í nafni mín sjálfs 

meh fullu trúartrausti', í hverju nafni get jeg þá bebiíi öSru enn 

því, sem öll knje eiga aí) beygja sig fyrir? þegar jeg bib í Jesú 

nafni, þá ber jeg fyrir mig fribþægingu hans; jeg veit, ab hann 

hefii* goldib og afplánab skuld þá, er jeg átti ab gjalda, en gat 

ekki goldiö, og ætíb niundi hafa bægt mjer frá samfjelagi vib 

Gub; jeg finii, ab vjer höfum fyrir hann djörfung og a?)gang 

meb trausti fyrir trúna á hann (Ef. 3, 12). þegar jeg bib í 

Jesú nafni, þá renna upp í hjarta mínu þessi kristilegu huggunar- 

orb: Gub, sem ekki þyrmdi Syni sínum, heldur gaf hann út fyrir 

oss alla ■— mundi hann ekki einnig gefa oss allt meb honum 

(Rúmv. 8, 32)? 

Hinn sami postuli, er færbi í letur þessi orb Drottins vors 

,.hvers l)jer biöjií) FÖÍiurinn í mínu nafni, þa?) mun hann veita 

yí)ur,“ segir svo á Öbrum stab: þetta hefi jeg skrifab, svo aö þjer 

iTiúh á nafn Guí)ssonar. Og þetta er sú djörfung, sem vjer höfum 

til hans, a¥) ef vjer bibjum nokkurs eptir hans vilja, þá heyrir 

hann oss (I. Júh. 5, 13. 14). Lftum oss því — segir annar 

postuli — gíiBga meí) djörfung fram fyrir stúl nábarinnar, aí) A^er 

öblumst miskun, og finnum náí) til hjálpar oss, nær oss á liggur 

(Hebr. 4, 16). 

50. 
BÆNIN. 

' þribja hugleibing. 

Orbib bænheyrsla er fagurt orb og huggunarfullt. J>a?) 

®ynir, ab einhver hafi verib í vanda og bágindum staddur, og 

ekki getab rá^ib úr þeim, nje hjálpab sjer sjálfur, og hafi því leitab 
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annara, og hiít fyrir eyra, sein heyrbi, hjarta, sem komst vib, 

munn, sem svarabi, og hönd, serii gaf. þegar sá, er bibur, verbur 

bænheyrbur af mönnura, glebst hann ekki a& eins af gjöfinni, 

heldur opt og tíbum enn þá meir af ást þeirri og trufesti, er kom 

þeim til ab hlýba á bæn hans og veita hana. En optsinnis hefir 

sá, sera bágt á, þab bÖl ab bera, er hann hvorki má nje vill segja 

Öbrum, hann vill ekki mæba nje hryggja abra meb því, eba þeir 

skilja hanii ekki, eba geta ekki hjálpab honum, eba hann finnur 

ekkert eyra, sem heyra vill. Hvert leitar hann þá í eyrad sinni 

og bágindum ? þá mannlegt auga, sem ekki snýr til jarbarinnar, 

nje heldur horfir ætíb nibur á hanal þú mannle^ hjarta, sem 

allíaf þráir eitthvab, er veröidin getur ekki veitt! hvert leitib þib, 

þegar mennirnir viija ekki heyra, eba megna ekki ab hjálpa? 0! 

vjer vitum þö allir, hvab þab er, ab leita hins æbra, sem er uppi 

yíir oss, en undir eins umhverfis oss, alstabar og harla nærri: ab 

leita þess á hirnnuin, sem jörbin megnar ekki og viil ekki veita, 

þab er ineb rjettu nafni, ab bibja Gub, Föbur vorn á himnum. 

Bænin er manniniim svo eblileg, ab hann verbur lengi ab stríba 

vib hana, og lengi ab streitast vib ab kefja'nibur og aflaga hinar 

Öndverblegu tiifinningar, eigi hann ab geta útrýmt henni úr hjarta 

sínu. Og þo geta Öll brögb og allar þurrar ástæbur ekki komib 

nema einstöku mönnum til ab sleppa bæninni; vera má, ab hinir 

flestii bibji sjaldan og meb hálfvelgju, en þeir áskilja sjer þ<^ ^ 

huga sínum nokkurs konar rjett til ab bibja, og gjöra þab líka, 

þegar raunír og bágindi vekja þá af andvaraleysinu: meban himin- 

inn er yfir jörbinni, munu líka mennirnir hefja þangab bænaraugu 

sín upp frá- bágindum veraldarinnar. 

En þegar vjer segjum í fullri alvöru, ab mennirnir eigi rjett 

á og sjeu skyldir til ab bibja, eru þeir menn til, sem vilja sanníi 

þab af reynslu sinni, 'ab þab sje til einskis; þeir nefna til eitthvert 

mótlæti sitt, þá er þeir hafi leitab Gubs, en ekki fundtb bann, 

því hann hafi ekki lagt líknareyru vib bæn þeirra, og ekki afstýj^I- 

því, nje veitt þab, er þeir bábu um. þá er vjer heyrum kvartab 

um slikt, verbur oss opt til hugar ab koma, ab postulinn hefir 

ekki einungis sagt: þjer öblizt ekki, af því þjer bibjib ekki; beldur 
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og: þjer bibjib og Öblizt ekki, af því þjer bibjib illa, til þess þjer 

getib söab því í býlífi (Jak. 4, 2. 3). Postulinn heíir sjálfsagt 

ekki ab eins þá í huga, sem vanbrúka allt, er Gu& gefur þeim, 

vi&bjóbslegum löstum, heldur og þá, er hugsa*ekki um annab enn 

jarbneska hluti, og þekkja ekki a&ra bænheyrslu enn þá, sem af- 

stýrir jar&neskri eymd, og veitir jar&nesk gæbi. MÖrg sannarlega 

guferækileg bæn hehr leitaí) Gubs, en þö ekki veitt þeim, er bab, hina 

jar&nesku hjálp e&a fröun, er hann vildi fá; hinni eilífu spekinni 

þóíti betur haga ab neiía enn veita, og sá, er ba&, hlaut ab 

bera þá byr&i, er honum var svo þungbær; en hefir hinn gub- 

hræddí fyrir þab nokkurii tíma sagt, aÖ bænin væri árangurslaus ? 

hefir hann fyrir þab hætt a& bibja? Aptur eru a&rir, sem segja 

bænin eigi einungis ab vera til þess a& lypta huganum til hins 

hæsta, en eigi ekki ab bera öskir fram fyrir veldisstöl hins eilífa; 

því Gub veit, segja þeir, hvers vjer viÖ þurfum, þö vjer bi&jum 

ekki um þa&, og þab er heimskuleg ofdirfska a& halda, vjer getum 

komib Gubi til ab breyta því, er hann hefir ákvarbab í sínum 

eilífu rábsályktunum, ^ og laga speki sína eptir vorum fávísu öskum. 

En hvab verbur ur bæninni, 'ef ekki má bibja? 'Ef þab er allt 

öbreytanlega ákvarbab, sem fram vib mig á ab koma, þá get jeg 

ekki litib til himna til annars, enn til ab bíba eptir því, hvernig 

hin öumflýjanlegu forlög muni dynja yfir, en ekki vegna þess jeg 

vænti ab fyrir hitta þar líknsaman Gub, sem muni hlusta miskun- 

samlega á bæn mína. 

Sniii jeg mjer frá allri þessari þurru speki til orba Drottins 

tníns og Frelsara, öblast jeg þá huggun, sem miklu er betri; hann 

eybir meb gublegu valdi sínu efasemduni þeim, er vantrúin vill 

bægja mjer meb frá Giibi mínum og Föbur, því hann hefir sagt: 

hvab sem veröldiri og efasemdir hjartna ybvarra kunna ab segja, 

þá segi jeg ybur: ef þjer bibjib, raun ybur veitast, því hver sem 

hibur, hann mun öblast; Jesús hefir tengt fyrirheit þetta vib hinar 

vibkvæmustu og heitijstu tilfinningar í mannlegu hjarta; Hver yb'ar, 

®ögir hann, byrgir eyru sín fyrir bæn barns síns? eba-hver jarb- 

oeskur fabir mundi svíkja barn sitt meb skabsamlegum falsgjöfiim, 

þegar þab vonast eptir göbum gjöfum? Hversu miklu fremur 
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mun þá ekki ySar himneskur Fabir gefa þeim g6í)a hlnti, sem 

bibja hann þess (Matth. 7, 7). Ef vjer eigum ah geta lært aí) 

þekkja gu^lega veru, þá verí)um vjer ab líta hana á nokkurn hátt 

í hugskoti sjálfra vór, í tilíinningum þeim og fýsnnni, er Guí) gaf 

oss í öndverl&u, því Guh skapaííi manninn eptir sinni mynd. Og 

sá, snm gröÍJursetti miskiinsemina í hjarta voru, og gaf oss eyru, 

til aí) heyra hina aubmjúku og traustfullu rödd bænarinnar, og 

hjörtu, sem knýja hendina til ah gefa, mundi hann ekki heyra 

sjálfur og aubsýna miskunsemi ? Eins og fa&irinn miskunar barni 

sínu, eins miskunar og Drottinn* þeim, er hann óttast (Sálm. 

103, 13). 

Ma^urinn á sjer tvo úvini og heita þeir synd og mæba; 

þeir erii náskildir, og fylgjast tíSum aS, en opt koma þeir þú hvor 

í sínu lagi; ef vjer eigum a& geta sigrazt á þeim, verbum vjer ab 

innræta oss áminning Drottins, og breyta eptir henni; vakib og 

bi^jib, segir hann, svo ab þjer falliíi ekki í freistni (Matth. 26, 

41), Freistingarnar eru margháítafear; ástrí^-ur vorar, löngun og 

vií)bjú?)ur, velvild og reifci ætla stundum ab hrífa oss meí) sjer; 

dtti fyrir mönnum, armæba og bágindi ætla stundum ab ðgna oss 

ebur tæla oss til a?) yfirgefa hinn beina veg ráÖvendninnar; stund- 

um getum vjer tekib ýmisleg ráb, en vera má ab eitt þeirra sje 

rangt, ekki ab eins oviturlegt, heldur og órjettvíst, og leibi til 

villu og syndar. Hversu opt er ekki hjarta vort reikandi og 

efablandib, jafnvel þegar vjer höfum sem beztar gætur á sjálfum 

oss! Og hvab getum vjer þá gjört betra í efa þessum og baráttu, 

enn lypta huga vorum til Gubs í bæninni, og hafa hann í rá&um 

meb oss? Jjegar vjer bibjumst fyrir, minnumst vjer þess ekki ab 

eins, heldur finnum vjer þaí), og erum oss þess mebvitandi fyrí^ 

samvizku vorri, ab Gub er oss nálægur, og sjer allt sem vjer 

abhöfumst; ab ekki er sá glaumur til um daga, ab Guí) verbi 

ekki var, nje þau fylgsni um nætur, aÖ þau geti skýlt oss fy****' 

honum; og ætti ekki su hugsun ab veita oss styrk í freistingunum, 

og hvetja oss til ab leitast vib ab geyma allt ebli vort Óflekkab 

fyrir augliti hans ? f>egar vjer bibjumst fyrir, rainnumst vjer þess, 

ab Gub sjer hvab vjer kjásum og áformum, og hvernig mætti 
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Tera, ab slík hugsun stublafei ekkert til, ab vjer kysum hi?) rjetta, 

og áforra vor yrbu svo hrein og vöndub ab Gufei líkaSi þau 7 p6 

er oss engan veginn svo nytsamlegt ab bi&jast fyrir í armæí)u og 

freistingum, einungis vegna hugsana þeirra, sem spretta upp í 

sálunni, þegar vjer bií)jum, heldur — og þab sjer í lagi — vegna 

þess vjer ö^lumst þá gufelega abstoÖ vegna bænarinnar, sem vjer 

fáum ekki án hennar, Ab sönnu er hinn miskunsami Gub ætí& 

búinn til ab gefa oss allar gí5bar gjaíir, en hann lætur þær vera 

komnar undir bæn vorri, vegna þess vjer verbuin ab eins 

hæfir til ab fá þab, sem vjer bi<&jum um, vegna bænar- 

innár, vegna aubmýktar þeirrar.og trún ab ar t r au sts, 

sem bænin kveikir og elur. Ef nokkur fer ekki eptir öbru 

í freistingunum enn hjarta sjálfs sín, og hirbir ekki um ab grennsl- 

ast eptir hvab rjett sje, og lítiir ekki upp til Ijdss, þess, er gæti 

leibbeint honum, þá sviptir Gub hanil hjálp sinni., og ofur^elur 

hann girndum hjarta síns (Rúm. I, 24), og lætur hann upp skera 

hina rÖramu ávexti, er hann heíir sáb til, Ef nokkur treystir á 

sjálfan Big, og heldur hann sje fremri öí)rum daublegum raönnum, 

og* þab sjeu ab eins önniir duptsins bÖrn, sem rati í freistingar af 

þrekleysi og únytjungskap, en aí) hans sál sje sterk af rammleik 

sjálfrar sín, svo ab hvorki mein nje munabur geti raskafe ásetningi 

hans:* þá mun dramb hans lækka, því sá er háskanum næstur, 

sem úhultastur er um sig; andi Gubs uraflýr hinn drambsama, og 

hann verbur ab læra aí) þekkja vanmátt sinn, ef hann á ab fá 

ffelsi. En ímyndum oss, ab einhver fari í baráttu sálar sinnar 

inn í svefnhús sitt, og loki ab sjer, og tali vi& Föbur sinn himn- 

eskan, sem sjer þab sem í leyni er, og segi áf gnægí) hreinskil- 

innar sálar: þab er jeg bií) nú um, eru ekki efanleg gæbi, þab 

eru ekki jarbneskar gáfur , er jeg kynni a?) vanbrúka, nje heldur 

lausn frá bágindum, sem kynnu ab vera naubsynleg mjer til lagfær- 

ingar; verbi vilji þinn á mjer í Öllu slíkul heldur bib jeg um hin 

Bönnu úefanlegu gæbi; jeg veit, hversu hægt er ab draga mig á 

tálar, og hversu gjarnt hugsunum mínum og girildum er á ab 

villastj jeg veit ab jeg hefi opt álitib þab rjett og satt, þegar 

gebshræringarnar hafa æst mig, sem jeg hefi á eptir sjeb ab var 
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villa, og sótzt eptir því, erjeg seinna heíi iÍJrazt eptir; tala því, 

Drottinn! þjdnn þinn heyrir (1. Sam. 3, 9), veit sálu minni Ijds, 

svo jeg megi þekkja hib rjetta, veit vilja mínum styrk og stöbugleik, 

SYO jeg megi vilja þab og framkvæma, og hvab sem þú annars 

eptir speki þinni vilt veita mjer eí)ur taka frá mjer, þá skapa, 

Guí) minn gdí)ur! í mjer hreint hjarta, og gef mjer nýjan styrkvan 

anda, kasta mjer ekki burt frá augliti þínu, og tak ekki þinn 

heilagan Anda í frá mjer (Sálm. 51, 13. l4)! Ef nokkur bií)ur á 
þessa leib í fullri alvöru hjai;ta síns, þá er bæn hans full aubmýktar 

og trunabartrausts, og su bæn heyrist eflaust í himna Gubs, og á 

von á bænheyrslu hans. þá kviknar Ijds í efasamri sálu vorri, er 

vjer geturn abgreint vií) rjett frá röngu, og í djúpi samvizku vorrar 

sprettur upp heiiög sannfæring, er leibir hina löngu baráttu til lykta, 

og lætur oss tinna, hvab Gub vilji vjer gjörura. A slíkan hátt 

frelsast maburinn frá synd og fásinnu vegna bænar- 

innar. 

Hver fabir byrgir eyru sín fyrir aubmjúkri og Öruggri bæn 

barns síns? Hver fabir mundi gefa barni sínu dnyísamlega eba 

þá skabsamlega hluti í stab gdbra og gagnlegra, þegar þab bibur 

um ab borba? Og ef vjer kunnum ab gefa börnum vorum gdbar 

gjafir, mundi þá ekki hinn himneski Fabir gefa þeim gdbar gjafir, 

er bibja um þær? A þessum stab talar Drottinn vor um alls 

konar gdbar gjafir, en á Öbrum stáb nefnir hann sjer í lagi þá 

gjöf, sem bezt er af'öllum gjöfum; „hvab miklu framar, segir 

hann, mun Fabir ybar á himnum gefa þeim heilagan Anda, er 

þess beibast^^ (Lúk. 11, 13)! Og ef nokkur bæbi Gub um Ijds og 

abstob Anda hans, í stab alls þess, sem æskilegt er á jörbunni, og 

fremur öllum líkamlegum og andlegura gáfum, mundi Gub synja 

honum slíkrar bænar? ebur mundi Gub senda honum anda lyginnar 

'og villunnar, í stab anda sannleikans og spekinnar, er hann bab 

um ? Ekki verbur því í mdti mælt, ab sumir menn bibjist fyrir ■— 

því þeir kvebja ndgu marga votta til þess, og vilja fegnir menn 

haldi þeir bibjíst fyrir og þd megum vjer ekki og viljum ekki 

segja, ab þab sje andi Gubs, sem býr í þeim og ieibir þá. 

verbur ab vera, þeir bibji ekki eins og vera ber, þeir halda þei^ 
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sjeu gæddir því, sem þeir eiga eptir ab bibja um, þeir halda, ab 

andi sinn sje helgur Andi, þeir bibja Gúb ekki um Ijós og leib- 

beining, heldur ab hann efli hjá þeim hugsanir sjálfra þeirra, og 

þab er þeir vilja af sjálfum sjer; þeir bibja meb drambsemi en 

ekki meb hógværb, og öblast ekki, af því þeir bibja illa. Heilagur 

Andi, sá sem rjett kennir, flýr frá falsþjenurum, og víkur frá 

hinum heimsku (Spek. 2, ö), ebli hans er ólíkt því, er menn opt- 
\ 

sinnis fyrir fram ímynda sjer, og hjarta mannsins verbur ekki 

hæfilegur bustabur handa heilÖgum Anda, fyrr enn eptir langa 

tilsögn og baráttu og sjálfsafneitun, og margar hörmungar. 

Um fram allt megum vjer og eigum ab bibja um andlegar 

gáfur, en vjer megum og eigum einnig ab bibja um 

stundleg gæbi; hver mundi vilja banna hinum þjába og hinum 

naubstadda ab flýja til Gubs í bæninni ? Sje hjúrta þitt hryggt og 

óttaslegib, skalíu sniía þjer til Föbur þíns á himnum, því ab miskun 

hans er jafnmikil og hátign hans. þegar þu bibst fyrir, minnist 

þú þess og finnur þab innst í mebvitund þinni, ab þú ert ekki 

yfirgefinn nje einmana, ab til er almáttugur Gub yfir þjer og hjá 

þjer, ab þú ert ekki hábur blindri tilviljun nje mannlegum geb- 

þótta; enginn getur snert eitt hár á höfbi þínu, og enginn hefir 

vald yfir þjer, nema honum sje gefib þab ofan ab (Jóh, 19, 11). 

Og hinn allnáttki stjórnari forlaga þinna er þar á ofan alvitur, og 

veit miklu betur enn þú, hvab þjer sje til sannra heilla; hann er 

rjettlátur, þab, er þú hefir falib honum á hendur, mun hann varb- 

veita, og þab, er þú hefir sáb, mun hann á 'sínum tíma láta þig 

upp skera, og agi hann þig, er hann líka algóbur og miskunsamur, 

og mun ekki synja hinura ibrunarfulla bænar hans. þessar hug- 

leibingar veita sálunni djörfung og huggun og von ; en hjer skulum 

Xjer í annan stab engan veginn gjÖra oss í hugarlund, ab ávextir 

bænarinnar sjeu ekki fólgnir í Öbru enn hugrenningum þeim, er 

fiún kveikir, vjer eigum sannarlega ab trúa þ^, ab oss verdi veitt 

þab, sem oss er haganlegt, vegna þess vjer bibjum, og ab vjer 

uiundum ekki öblast þab, ef vjer vildum ekki bibja. því forlög 

vor eru ekki ákvebin af handa hófi, lieldur eptir því, sem vjer 

eigum skilib, og vjer verbum hæfir til ab öblast þau 
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gæbi, sem vjer bibjum um, fyrir bænina, þegar vjer 

áköllum Gu^ meb au^mýkí og triina&artrausti. Ef mennirnir reiíía 

sig á veröldina eba sjálfa sig, á auíiæfi eba hylli manna, heilsu 

eba afi, slægh eba vitsmuni, eba þeir vilja ekki trua því, ab þab 

sje til Gub, sem vilji og megi_ hjálpa þeim, sem á hann treysta, 

þá tekur Gub optsinnis frá þeim hnoss þeirra, hinn veika stafinn, 

er þeir studdust vib, og synjar þeim hjálpar sinnar og abstohar á 

tíma bágindanna, svo þeir fái lært, ab maburinn er ekki annah 

enn eintomur hjegomi, hversu Öruggur sem hann þykist vera 

(Sálm. 39, 6), svo þeir leiti Gubs, og finni hann, ef þeir leita 

hans af Öllu hjarta (Jer. 29, 13). En þegar einhver leitar Gubs á 

þessa leih, og heimtar ekki, ab Gub hafi sömu áform og sömu 

ráb og sjálfur hann, heldur ákallar Gub auhmjuklega, og biSur 

hann taka burtu kaleik þann, sem hann er svo ófus á aí) drekka, 

þá hefir Gub optsinnis tekib hinn ramma kaleik burt, og afstýrt 

hættunni, gg snúib hinu illa til gá&s, og látih í tje hina miklu 

nægh blessunar sinnar, af því ma^urinn baS , en þah he,fbi ekki 

oribib, hefhi hann ekki behih. 

Bæn hins rjeítláta megnar mikib, þcgar hún er einlæg, segir 

einn af postulunum (Jak. 5, 16): en hann segir ekki, hún megní 

allt, og getur ekki heldur sagt þab. þeir sem hafa óttast Gub, og 

orhib rjettlættir fyrir honum, hafa optsinnis bebib í tsíundlegum 

háska og bágindum, og þó hefir engin bænheyrsla verib sjáanleg í 

stundlegum efnum, þeir hafa orbib ab drekka þann kaleik, er þeir 

tvibu fyrir, eins og Drotti^n þeirra og Frelsari v.arb aS gjöra á 

undan þeim. Og hver æíli haldi, ab maburinn gæti bebib svo í 

stundlegum efnum, ab þab væri ætíí) nytsamlegt, a& ósk hans 

rættist? J>ví fer svo fjarri, ab bænin er í þessum efnum einmitt 

undirgefni undir vilja hins eilífa: þó ekki sem jeg vil, himneski 

Fabir! heldur sem þú vilt. En þó svo beri opt vib, ab bænin fái 

ekki slíka bænhej^rslu, er hún árangurslaus fyrir þab, eba lyp^r 

hún sjer til einskis upp til himna? Postulinn hefir kristileg^ 

reynslu fyrir sjer, þegar hann segir: verib ekki hugsjúkir, heldur 

látib í öllum hlutum óspr ybar koma fyrir Gub í bæn og ákallb 

ásamt meb þakkargjörb; þá mun fribur,Gubs, sem æbri er 

y 
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öllum skilningi, halda hjörtum yíírum stöbuglega vib Jesum 

Krist (Fil. 4, 6. 7). Slíka bænheyrslu muntu œtíb öblast, og er 

hiili hin fegursía; því þegar þu heíir falib þig og öll þín efni 

öldungis fortakslaust á Gubs vald, og borib upp fyrir honum 

vandkvæbi þín, en endurnýjab loforb þiít, ab hvab sem Gub ætlar 

þjer, skulir þii leitast vib ab fullnægja skyldu þinni og bera forlög 

þín, og bibur Gub þess utan ekki um annab, enn ab gefa þjer 

krapta til þess, og ab gefa þjer stöbugleik og þolinmæbi og trú 

og von: þá sprettur upp fribur í i hjarta þínu — postulinn segir, 

ab sá fribur sje æbri öllum skilningi, enginn getur skýrt þeim frá 

bonum, sem ekki hefír reynt hann, og hann er æbri enn allt hvab 

heiti hefir; postulinn kallar hann „gublegan frib“, því hann er 

ekki sprottinn af holdi og blðbi, heimurinn veitir hann ekki, heldur 

kemur hann frá himnum, eins^og allar abrar gobar og fullkomnar 

gjafír, og hver sem hetír reynt hann, hefir fundib, ab hann hefir 

öblazt fyrir hann öbal á himnum. þessi fribur íiýr stundum frá 

farsæhistu stundum lífsins, ekki ab eins fra glisi og glaumi veraldar- 

innar, heldur og frá því kyrrKfi, sem ekkert líkamlegt andstreymi 

mæbir á; apíur kemur hann stundum til mannsins í armæbu og 

bágindum; Gub heyrir bæn hins þjába, sem gubhræddur er, og 

sendir frib sinn í hjarta hans, og gjörir hann aubugan af trú og 

von, meban veröldin kallar hann auman og fátækan. ■ Og hefir 

hann þá enga bænheyrslu fengib, þo hann megi bera kross sinn 

eins og hinn, sem ekki bibur Gub ? 

Hver sein bibur, hann mun öblast. En megum vjer taka 

þetta fyrirheit svo, ab manninum sje heitib, ab undir eins og hann 

bibst fyrir í freistingunum, verbi hann hreinn og heilagur, og undir 

eins og hann bibst fyrir í bágindiinum, stabfestist fribur Gubs í 

hjarta hans ? 0! reynslan kcnnir allt annab; eins og aldan rís og 

fellur aptur, ehis lyptir hugurinn sjer til hins háleita, ágæta og 

eilífa, og fellur svo aptur máttvana nibur. Barátían vib synd og 

armæbu hefst ab nýju hvern dag, og æíti sálin þá ekki hvern dag 

^b hertygjast bænimii í mdti þeim V Hyersu mjög fá ekki þau orb 

^ hinn íhugunarsama, er svo hijoba: „haiin sagbi þeim dæmisögu 

t^pp á þab, ab menn eigá stöbugt ab bibja og ekki þreytast“ 
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(Liík. 18, 1). Já! aldrei þreytast, aldrei vantreysta, heldnr halda 

á' fram í bæninni, hafa ekki orbafjölda, heldur bií)ja sífelldlega, æ 

hjartanlegar, þangab til bænheyrslan kemur. þa& eru til iHar 

tilhneigingar, sem vakna alltaf aptiir, sem ver&a svæfbar, en aldrei 

deyddar, þab eru til hÖrmungar, sem dynja yíir æ a& nýju, og 

andstreymi, sem hvern dag ver&ur fyrir; fyrir því skaltu alltaf 

bibja, dag eptir dag, ár eptir ár; hverri bæn fylgir sín bænheyrsla, 

og stöbugleiki í bæninni lei&ir æ nær og nær íakmarki sínu. þess 

vegna hetir gu&spjallama&urinn ritab frásöguna um konuna, sem 

kallabi eptir Jesu, og sag&i: miskuna mjer, herra! en hann svarabi 

henni engu or&i. liún fjell til fota honum, og sag&i: hjálpa þú 

mjer, herra! en hann svarabi henni á þá Iei&, ab þa& leit út, sem 

hann neita&i henni og vísabi henni frá sjer. En hún hjelt á fram 

ab bibja nieb aubmýkt og trúnabartrausti, og fjekk því loksins 

bænheyrslu: „mikil er trú þín, kona! ver&i þjer sem þú vilt“ 

(Matth. 15, 22 0. nn. vV.)! Allt a& einu lítur þab út stundum, 

þegar vjer bibjum, sem himininn sje byrg&ur fyrir oss, og engin 

rödd svari oss þaban; stundum er þab eins og vjer finnum í 

hjarta voru, afe oss sje vísaí) burt, og vjer gjörbir rækir, af því 

vjer sjeum ekki maklegir bænheyrslunnar; en þegar vjer sigrumst 

á trúarleysi voru og vantrausti á Gubi, en höldum á fram ab 

bibja, opnast himnarnir, og huggunarfull reynsla kennir oss, ab sá 

sem bibur, hann öblast, og sá sem leitar, hann finnur. 
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Hversu heilsusamlegt og hversu inndælt er afe uthella hjarta 

aínu fyrir Gu&i í bæninni, og láta allar dskir sínar koma fram 

fyrir Guh raeb þakkargjöríi og tiibeibglu ! þaíi er svo margt, sem 

oss er um annt; látum oss tala um þab vií) Gub í bænum vorum. 

En þegar vjer gjörum þafe, hættir oss of mjög til, ab láta sorgir 

og áhyggjur vorar glepja fyrir oss, og hafa hugann á einhvérju 

einstöku, en gleyma því, sem miklu er meira og æ^ra, og vjer 

ættum einkanlega um afe hibja; bæn vorri er svo hijög hæít vife 

ab sniíast upp í kveinstafi og umkvörtun, þar sem hun ætti aí) vera 

full af elsku, aubmýkt og truartrausti. Og meb. því vjer vitum 

ekki opt og einatt, hvab vjer skulum um bií)ja, svo sem ber, þá 

er oss ekki vanþörf á, a?) abrir kenni oss a?) bi&ja, sem kunna þaí) 

betur enn vjer. þeir hafa verib margir í veröldinni, sem vel og 

rjettllega hafa be^ib, og sumir þeirra hafa sí&an fært í letur þab, 

sem þeir voru vanir ab tala vib Gub á einverustundum sínum, í 

glebi og hryggíi, þegar þeir bábu fyrir sjer ebur Öbrum. Einn af 

þeim var Davíb konungur. Hversu margt haf?)i hann reynt: hann 

hafbi átt gd^a daga og vonda, þegib af Gu?)i sigur og sæmd, en 

hins vegar orbib ab fiýja fyrir óvinum sínum, og fyrir þeim manni. 

sem hann haffei viljaí) vel, fyrir syni sínum, hann hafí)i opt verií) 

f mikiUi hættu, hann haffei ekki a& eins orbib a?) kvarta iindan 

Öbrum, heldur höfbu sárindi ibrunarinnar kramií) hjarta hans. Og 

meb því hann öttabist og elskaí)i Gub, og trúbi á hann , snjerist 

giebi hans ætfó í |)akkargjör?) og sovg hans í bæn, og enn í dag 

cndurhljómar í sálmum lians þaí), sem hann hefir talab viír Guí) í 

hinum margbreyttu kringumstæíium sinna löngu lífdaga; og hver 

reyndur maíiur, sem les þá meí) eptirtekt, mun finna hjarta sitt 

fiitna af lestri þeirra. Á líkan hátt hljóma enn í eyrum oss 

fajartnæmar raddir márgra annara gubhræddra manna, og tendra í 

hjörtum vorum þær bænarfórnir, sem Gubi eru þdknanlegar. En 
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af Öllum bænum þeim, er til eru, þá er ein miklu dýrmætust, og 

sú bæn er oss einkanlega bobin. því eitt sinn, er Jesús var 

bæn sinni einhverstabar, sagbi einu af lærisveinum hans vib hann: 

Herra! kenn þú oss ab bibja, eins og Jdhannes kenndi sínum 

lærisvcinum. þá sagbi hann vib þá: þegar þjer gjörib bæn ybar, 

þá segib: Fafcir vor, þú, sem ert á himnuml og svo framvegis, 

þab er vjer köllum drotíinlega bæn (Lúk. 11, 1 o. nn. vv.), / 
Abur fyrr um baí) hver kristinn mabur daglega slíkum orbum, og 

r * 

þdtti sjer ekki geta verií) rdtt, nema hann endabi daginn meb því 

ab nefna þab amen, er endar drottinlega bæn, og honum veitti þá 

huggun, ab bæn hans væri heyrb. Ab sönnu fylgdi þessu van- 

brúkun á stunduni — þess viljum vjer ekki þræta, og meb engu 

mdti til hennar aptiir hverfa; þab var ekki gott, ab menn van- 

helgubu þessi hin helgu orb, meb því ab hafa þau um hönd svo 

opt og svo hugsunarlaust, og ab menn hjeldu þau hafa svo undar- 

lega nátturu, ab ekki þyrfti nema hafa þau yíir til ab afstýra illu, 

og aíia sjer gdbs, þar sem þd orbin sjálf stoba alls ekki, nema 

því ab eins, ab meiningin sje Ijds í huganum og efnib vakandi í 

hjartanu. En nú fer og ekki vel, er bæn Drottins vors verbur 

ekki talin meb því, sem menn vita fyrir víst, ab hveijum kristnuDO 

manni sje tamt allt í frá barnæsku, og þeir kunna ab vera margir> 

þd kristnir kallist, sem aldrei, hafa lesib þessa bæn út meb alúÖ 

og gubhræbslu. Og þd er þessi bæn lögub sem bezt má verba, 

bæbi til ab glæba og túlka gubrækilega löngun í hjartanu, í henni 

ef ekkert, nema þab senr oss er dhætt ab bibja um í Jesú nafnij 

þar er engu ofaukib og einskis vant, hún á vib alla menn, um 

allar aldir, hryggva og dhryggva, hún er bezt upphaf á morgnaoaí 

þegar dagsbirtan vekur oss 'til vinnu, og beztur endir á kvÖldíO, 

þegar vjer felum oss Gubi á vald, ábur enn vjer leggjum oss 

hvíidar. þessi bæn kennir oss, og þrýstir oss til ab hugsa 

abra menn, eins og um sjálfa oss, vjer berum þar fram fyriv 

þeirra heill ^og hamingju, þeirra neyb og þörf, þeírra sekt, þeirr^ 

freisting og hættu, undir eins og sjálfra vor, svo ab alstabar 

kristninni sje hin sama fdrii bænarinnar, sú er helgi líferni mann 

anna, og leibi Gubs blessun yíir jörbina. 
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þegar jeg hefi um hönd bæn þá, er Drottinn minn og Frelsari 

hefir kennt mjer, .þá lypti jeg augum mínum, röddu minni og hjarta 

mínu til himins, og segi: Fahir vorl Hver er sá, er jeg dirfist 

ab kalla svo ? þab er hinn sæli og alvoldugi Konungur konung- 

anna og Drottinn drottnanna, hann, sem einn hefir ddaubleikann, 

og býr í því Ijási, sem enginn fær ab komizt Jeg, sem er dupt 

og aska — jeg dirfist sA ávarpa Drottin himins og jarbar; en 

hverju nafni á jeg aí) nefna hann? Jeg gæti kallaí) hann Herra 

og Dömara, heilagan og rjettlátan Gub; og þeim nöfnum skal jeg 

optlega kalla hann, þegar jeg íhuga ebli hans; og margsinnis, er 

jeg sje döma hans ganga yíir jörbina, liggur mjer vií) ab segja: 

hræbilegi Guí)! Hefbi jeg því enga tilsögn í bæninni, kynni jeg ab 

efast um, hvort jeg skyldi helzt hafa af öllum nöfnum þeim, sem 

merkja afskipti Gubs af veröldinni og mjer. En mí efast jeg ekki, 

því jeg heíi ekki tekib upp hjá sjálfum mjer hvorki nafnib sjálft, 

nje djörfungina til ab nefna þab, heldur er þab Gubs boborb til 

vor fyrir munn hins eingetna, er hann sjálfur vísabi oss á til ab 

heyra hann: þegar þjer bibjib, segir hann, þá bibjib á þessa leib: 

Pabir vorl Já, þú almáttki Gub ! þú jeg væri jafnvel aubvirbilegastur 

allra manna, þú jeg væri glatabur og útskúfabur á jörbúnni, þú jeg 

hefbi enga abstob neinstabar í verÖldinni, og ekki e i n n vin í Öllum 

heimi ^ þó ab samvizka mín ásakabi mig, og segbi mig ekki vera 

þess verban, þó jeg yrbi ab viburkenna —■ eins og jeg líka verb 

— ab jeg hafi syndgazt í himininn og fyrir þjer: þá mundi jeg 

«amt sem ábur kalla upp til þín úr djúpi eymdarinnar, og segja, 

^ Jesú nafni, eins og þú heíil' bobib: Fabir minn! nei, ekki ab 

Gins Fabir minn, heldur og Fabir yor, Fabir allra manna, þeirra, 

sem í höllunum búa, og þeirra, sem í hreysunum búa, ungra og 

gamalla, sælla og hryggra, og Fabir allra þeirra, sem mjer er mest 

nmhugab, rjettur Fabir barna ininna, og allra, sem jeg ann, bæbi 

þeirra, sem nálægir eru, og hinna, sem fjarstaddir eru, þeirra, sem 

^nn eru á lífi, og þeirra, sem í gröfunum rotna, því þú ert ekki 

^nb hinna daubu, heldur hinna lifendu (Matth. 22, 32): Fabir 

þjúba og allra kynkvísla á hinni víblendu jörb. - 

Pabir vor, þú sem ert á himnum! Hvab þýba þessi orb? 

29 
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Hvort býr hinn eilífi Fabir fyrir ofan sijÖrnur himinsins, svo jeg 

þurfi ab öttast, aí) rödd mín muni ekki komast til eyrna hans? og 

jeg geti ekki hugsab til ab nálægjast hann, fyrr enn andi minn 

losnar iir líkamans fjötrum og flýgur sjálfur til himna? Fjarri fer 

þvíl hann er sannlega ekki fjarlægur neinum af oss, því í honum 

lifum, hrærumst og erum vjer (Post. 17, 27. 28). Heldur er 

himininn hvar sera hann er, og því er orbunum vi& bætt, til þess 

afe vjer vitum, fimium og trdum, a?) hiö himneska sje oss nálægt 

þab er til æöri og öæöri heimur: í hinum öæfera heimi lifir vor 

holdlegi partur, og brjöst vort kennir af honum byrÖi og þunga; 

en í hinum æöra heimi er frelsi, friöur og sæla, og hann er oss 

alstaöar nálægur; þangab á sála þíh ab leita, þu átt aö nálægjast 

hiö himneska, þii átt aö nálægjast hann, sem býr í hinum eilífa 

friÖi — þaÖ getur þú á hverri stundu — en svo hiÖ himneska 

opinberist og sendi geisla sína gegnmn hiö jarÖneska, þá byrjaöu 

bæn þína á þenna hátt: 

Helgist GuÖs nafnl þetta atriÖi drottinlegrar bænar er 

almennt eins og öll hin; þaö biöur þess, aÖ Guös nafn veröi 

hvarvetna tignaÖ um hina víöu veröld meÖ sífelldri framför í 

^ hreinleika þekkiiigar, tilfinningar og vilja. En látum oss hjer ekki 

byrja á því aö biÖja fyrir Öbriun, hvorki fyrir fjarlægum þjöÖum, 

er sitja enn í myrkri dauöans, nje fyrir hinura fáráöu, sem nær 

oss eru, eins og vjer værum þegar koinnir þaö, sem vjer eigum 

aÖ komast, og œttum ekkert annaö ögjört, enn aö öska öbrum þess, 

er sjálfir vjer værum bánir aö öÖlast. Nei! sjerhver byrji á aö 

biÖja fyrir sjálfum sjer: Guö! láttu mig æ halda heilagt þitt hiö 

heilaga nafn, láttu mig nefna þaÖ meÖ guÖhræÖsln og lotningu, 

láttu þab algjörléga gagntaka mig; vektu mig af alls konar deyf^ 

og leti, hreinsaöu inig af Öllu, sem ekki er nema uppgjörö og 

látalæti, láttu mig alla daga tigna þig og öttast í alvöru og sann- 

leika, láttu allt líferni mitt vera tii vitnis uin, ab jeg haldi nafn 

þitt heilagt! GefÖu mjer einnig krapt og blessun til aÖ geta kveikt 

hina sömu lotningu í hjörtum annara í kringum mig, bæöi á 

heimili mínu, og í öllum sem jeg heíi afskipti af, hvort seni þeír 

eru margir eÖa fáir. Láttu mig einuig ætíb hitta þá fyrir í söfnuöi 



Ðrottinleg bæn. 451 

þínum á jörí)unni, sem elska þig og sannleikann, eins og jeg, og 

jafnvel þekkja hann betur og elska habn heitar, svo ab jeg efiist 

og aukist í átta þínum fyrir þeirra abstofe. Og láttu einnig þinn 

hinn sanna söfnub breifeast út um landib, og um öll lönd; settu 

skorbur fyrir sjerhverja villu; láttu Ijös sannleikans skína skýlaust, 

svo ab nafn þitt verbi fullkomlega heilagt á jörbunni, og 

ríki þitt komil Hvernig sem vjer erum ánægfeir meb hib 

nálæga, þá er þá í hjörtum vorum allra löngun eptir einhverju æSra, 

betra, fyllra og sælla, enn því sem reynslan hefir haft ab færa; 

vjer girnumst ab sjá mannkynib í fullkomnara ástandi, enn þab 

hingab til hetir verib, og hafa sjálfir hlutdeild í því. Hvab ætti 

jeg ab kalla slíkt ástand annab enn gubsriki ? Vei þeim, sem ekkert 

þekkir æbra enn jarbneskt ríki, og getur sabzt af einum saman 

ávöxtum þessarar jarbar, og ekkert girnist nema þab, sem mugur- 

inn kallar aí) eiga göba og nábuga daga I 01 fyrir hvaí) kæmi þab, 

þó allar hlöbur væru fullar, og als konar aubæfi streymdu hingab 

frá hínum fjariægustu löndum, og allt þab, er menn kalla fullsælu, 

vœri hjer saman komib, en vizka og rjettlæti og kærleiki ^byggbu 

ekki í landinu? Hverju værum yjer bættir, þó vjer ættum gjörvalla 

veröldina, en ekki óbalsrjett í gubríki? pú hefir heitib oss, Gub ! 

ab ríki þitt skuli koma; hvert ár sem líbur, og sjerhvab, sem fram 

fer, einnig þrenging, barátta og óeyrbir, þoka því nær; vibhaltu 

ætib í oss mebvitundinni um þab, vibhaltu lönguninni eptir því, 

svo ab hjörtu vor heQi sig daglega upp í fvib þess frá önnum 

jarbarinnar og frá hennar munabi. mæbu og áhyggjum, og ab vjer 

höldum þangab stöbugri stefnu, og verbum hluttakandi þess, þegar 

þab kemur! 

því ríki þitt kemur ekki til vor, ncma vjer leitum þess, og 

hver stundi ab vinna slíkt, er hann má, til þess ab miskun Gubs 

og blessun hans verbi opinber á oss. Fy^ár því skulum vjer hvert 

^inn, er nýr dagur rennur upp yfir oss, meb sínu tilkalli og sínum 

^kyldiim, bibja meb þeim hæíti, sem Drottinn vor og Meistari 

kenndi oss: verbi þinn vilji, ó Gub, svo á jörbu, sem 

á himni! — Verbi þinn viljil Lát oss pkki sljófgast af leti og 

deyfb, lát ekki Ijetttíbina glepja svo fyrir oss, ab vjer gleymum, 
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' til hvers þú settir oss á jörfcina, lát oss aldrei vera annara um 

neitt enn ah framkvæma þinn vilja, til hvers sem þú kallar oss; 

jafnvel hinar æ?)ri verur á himnum verja ekki lííi sínu til eintömr- 

ar skobunar, heldur eru þær þjúnustusamir andar, sendir í þeirra 

þarfir, sem öblast skulu sáluhjálpina (Hebr. 1, 14). Lát oss 

einnig vera þína erindsreka, hvern á því svibi, sem þú hefir hon- 

um afmarkab, lát oss vera þjdnustumenn rjettlætis þíns og kær- 

leika, framkvæma bob þín, efla rjettindi og göba skipun, og fiytja 

frib og huggun, hvert sem þú sendir oss. “ Verbi þinn viljil 

Lát oss ekki villast nje tælast, og gjöra vilja veraldariiinar, ebur 

holds og blöbs, ebur vers afvega leidda og hjegömlega hjarta, í stab 

þess ab gjöra þinn göban og helgan og fullkominn viljal Gef oss 

vizku, 8VO ab vjer þekkjum hann, og krapt og rábvendni, svo ab 

vjer framkvæmum hann, og svo ab nafn þitt helgist á mebal vor, 

og ríki þitt komi til vor! 

En þö vjer stundum þab, sein gott er .og háleitt, og þö vjer 

jafnvel leitum Gubs ríkis og hans rjettlætis, þá erum vjer samt 

sem ábur undirorpnir jarbneskum skorti, á meban vjer dveljumst 

hjer á jörbu. Fabir og Forsorgari! þú sem allra augu vona til, 

Ijúktii upp þinni mildu hendi, og gef oss í dag vo'rt daglegt 

braub! — Gætum vjer safnab saman öskum nuinnanna, hvílíkan 

grúa mundum vjer þá sjá þeirra öska, sem einungis snerta hib 

stundlega, hvab menn eigi ab eta og drekka, og hverju þeir eigi 

ab klæbast! hvílík er' mergb naubsynja þeirra, er menn þykjast 

meb engu möti mega án vera, ef þeir eigi ab geta lifab eins og 

þeim særai, og notib ánægju og söma í veröldinni! og hversu 

fá eru þar á möt þau orb, sem Drottinn vor kenndi oss ab fela í 

allt þab, sem oss í þessu tilliti er naubsynlegt í raun og veru! 

þab er ab sönnu satt, ab meb daglegubrauSi er ekki meint 

eintömt braub, heldur og abrir stundlegir hlutir, sem oss eru 

naubsynlegir, og ab allir þuvfa ekki jafn-mikils; Gub gefl sjer- 

hverjum þab, sem hann þarf^ eptir þeirri stöbu, sem hann er i 

settur, og eptir. tölu þeirra, sem hann á ab sjá fyrir! En er vjer 

nefnum daglegt braub, þá minnir þab oss á, ab þab er ekki svo 

íjarska mikib, sem oss er naubsynlegt í raun rjettri, og ab vjer eiguiu 
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ekki afe bibja um allsnægtir. Láti Gub oss meira í skaut falla, 

þá kenni hann oss ab brúka þab eptir sínum vilja; veiti hann oss 

ab eins þab, sem vjer köllura lítib, þá kenni hann oss ab una því;y 

eir veittu oss, himnevski Fabir I þab sem vjer þörlhumst í raun ijettri. 

Styrk hendur vorar til nytsamlegs erfibiSí því án erfibis beifeumst 

vjer ekki fæbunnar; en veittu oss blessun þfna, þegar vjer erfibum, 

svo afe vjer finnum braufeib í sveita vors andlitis, bæbi handa sjálfum 

oss og þeim, sem vjer eigum aí) standa straum af, og getum, ef verba 

mætti, miblab ekkjunni og hinura munabarlausa; og þegar þú gefur, 

þá -lát oss finna og vib kannast, ab þú ert sá, er gefur, og ab öll 

ibni vor og íþrott fengi engu til leibar komib, nema þú lykir upp 

þinni Örlætishendi; kenn oss, a?) gjöra ekki minna úr velgjÖrbun- 

um, þú þær veitist oss dag hvern, og margsinnis án þess ab skortur 

og áhyggja hafi búib oss undir ab meta þær ijettilega! En hafi 

skortur og áhyggja kennt hinu örmædda hjarta ab íiýja til Gubs 

— hversu huggiinarrík er þá þessi bæn: gef oss í dag vort 

daglegt braub! því hún ryfjar upp fyrir oss áminning Drottins 

vors, ab vjer sjeum ekki hugsjúkir um hinn næsta dag, en látum 

heldur hverjum degi nægja sína þjáningu (Matth. 6, 34), þab 

er, látum ekki huga vorn pínast af áhyggjnm úkomins tíma, því 

Gub muni verba meí) oss á honum eins og þeim er umlibinn sje, 

og sá tími kunni ab verba allur annar, enn vantrú vor hafi gjÖrt 

sjer í hugarlund, og ekki sje á ab ætla, nema vjer sjeum leystir 

af öllum jarbneskum skorti, þegar þar ab komi. 

En þegar vjer lítum upp til himins höfum vjer ekki ab eins 

bænir afe framflytja fyrir þá daga, er koma eigu, heldur höfum vjer 

og reikning ab lúka, og hann harla þungan, fyrir þá daga, sem libnir 
t 

eru; og hvernig megum vjer lúka hann, án þess ab snúa vorri 

aubmjúku bæn til hinnar eilífu miskunar, og scgja: fyrirgef 

oss vorar skuldir! þær kunna ab vera mjög misjafnar 

skuldir þær, sem hver af oss á ab lúka, en drag ekki sjálfan þig 

á tálar, og seg þig ekki vera syndlausan. Minnstu þeirra daga, 

sem þegar eru horfnir, og þú færb ekki apturkallab, og getur ekki 

afmáb eina yfirsjon af; minnstu ekki ab eins afbrota þinna, heldur 

og hverrar gleymsku, og þá mun samvizka þín votta, ab þú 
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sjert þjer mebvitandi mikillar skuldar. Og til hvers væri þjer 

afe geta gleymt henni? hinn eilííi Ddmari gleymir alls engu; 

til hvers væri þjer ab skunda fram hjá henni Ijettum huga? hiÖ 

eilífa rjettlætib skundar ekki, og sefur ekki heldnr, en heimtar reikn- 

ingsskap allra athafna vorra. Og eílaust ertu sekur um margt, 

sem þú veizt ekki af, svo s& þú helir þar bætt þeirri synd ofan á 

ahrar, afe taka ekki eptir, ah þú gjurbir rangt, eha. vanræktir 

skyldu þína. Hvernig viltu lúka reikningi þínuin vÆ hinn heilaga 

og rjettláta Ddmara, sern allt sjer? Heldur þú, aí) tár þín geti 

afmáb sekt þína, svo aí) Ddmarinn sjái hana ekki? e&ur.ab tórun 

þín fái apturkallab þann tíma, sem þú heíir dnýtt, .og þú munir 

síban geta brúkab hann betur, og kallab aptur þd ekki væri nema 

eina af athöfnum þí^um, til ab endurbæta hana? Ebur hyggst 

þú ab bæta þau hin fornii afbrot meí) þeim gdöverkura, sem þú 

ætlar ab vinna? Geturbu þá gjört nokkub þab gott, er þú sjert 

ekki skyldur ab gjöra, og látib þab koma upp í hina fornu skuld? 

0, látum oss bibja svo sem einum munni, því engir höfum vjer 

neitt ab borga meb, vjer verbum allir ab flýja til hásætis miskun- 

arinnar, og segja: fyrirgef oss vorar skuldir eptir þinni enda- 

lausu miskunsemi; afraábu .þær, svo þær vitni ekTíi framar í 

mdti oss, kastabu syndum vorum í djúp sjáfarins! Og þegar vjer 

bibjum á þessa leib, þá heyrum vjer himneska röddu, þá er svo 

mælir: þjer erub bænheyrbir, því ekki sendi Gub Son sinn í heiminn 

til ab dæma heiminn, hcidur til þess, ab heimurinn frelsabist fyrir 

hann (Jdh. 3, 17); ybar skuld er ybur fyrirgeíin, segir hin himn- 

eska miskunarrödd, en bætir þd vib einu. skilyrbi: svo sein 

þjer og fyrirgefib ybrum skuldunautum. Um leib og 
M 

vjer gjörum hinum æbsta Ddmara reikningsskap vorn, eigum vjer 

og ab lúka reikningi vorum hverir vib abra, og eins og vjer 

viljum ab abrir breyti vib oss, eins eigum vjer ab breyta vib þá; 

eins og vjer æskjum fyrirgefningar, eins eigum vjer ab fyrirgefa. 

— Skilur þú, íinnur þú, hvers þú bibur, er þú segir: mín skuld 

veri mjer fyrivgeíin, svo sem jeg fyrirgef? Vjer kunnum allir 

fornkvebin heilög orb, er svo hljdba; sdlin gangi ekki undir yhr 

reibi ybar (Ef. 4, 26); en allir vjer höfum líka reynt, hversu 
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örbugt er eptir J)ví ab breyta; kalanum er gjarnt ab vilja rótfesta 

sig og þróast þangab til seinna meir. En þegar vjer bií)jum á 

þessa leib, hijdtum vjer aí) stríba vib þab, og sála vor fær ekki 

ró, fyrr enn vjer getum í alvÖru sagt: jeg fyrirgef, svo sem jeg vænti 

fyrirgefningav. ilafi því bröbir rainn, vinur eba övinur, styggt 

mig í nokkru, og jeg verbi var vib nokkurt orb af munni hans, 

ebur nokkra hugsun í hjarta hans, er til þess mælist, ab jeg gleymi 

hinu umlibna, þá skal jeg gleyma því jafnskjótt, og afmá þab ur 

huga mínum ásamt allri óvild og kala; og \>6 hann mælist ekki 

til þess, skal jeg saint fyrirgefa allt þab, cr jeg get fyrirgeíib, og 

ekki sneríir nema sjálfan mig; jeg skal kappkosta ab utrýma end- 

urminningu þess úr huga mínum, jeg skal segja, hann haíi ekki 

vitab hvab Iiann gjörbi, og segja þab af Öllu hjarta, svo ab jeg 

haíi frib vib alla meim,^ svo mikib sem í mínu valdi stendur, og 

svo vib Gub sjálfan. 

Fyrirgef oss vorar skuldir, en hjálpa oss einnig til ab fjölga 

þeim ekki; leib oss ekki í freistni! þetta er mikilvæg bæn, 

en þú eru þeir fáir, sem bibja svo af hjarta; þab er eins og flestir 

haldi, þeir sjeu stöbugri á fðtum, enn ab þeir geti fallib þab er 

eins og þeir haldi, ab ef Gub vilji varbveita þá fyrir mðtlæti, þá 

sjeu þeir sjálífærir um ab varbveita sig fyrir synd. En vjer .‘íkulum 

bibja eins og Drottinn hefir kcnnt oss; vjer íinnura glöggt bæbi af 

reynslu sjálfra vor og annara, hversu vanmáttugur maburinn er, 

hversu aubveldlega hugurinn glepst, hversu aubveldlega hjartab tælist, 

hversu aubveldlega föturinn skribnar, og skulum því bibja: leib oss 

ekki í freistni! Vjcr berum ekki upp svo úskynsamlega bæn, ab Gub 

skuli hlífa oss vib hverri baráttu og þraut; en þú, sem hjá oss ert í 

sjerhverjum háska! láítu hverja baráttu, sem oss er naubsynleg til 

reynslu og framfara, enda meb því, ab vjer berum sigur úr býtura 1 

láttu ekki þrautirnar stíga yíir oss, iáttu þær ekki verba oss ab 

Ireistingu, og leiba oss burt frá ríki þínu og rjettlæti! Varbvcittii oss 

frá ab falla, varbveittu líferiii vort frá saurgun og smán, varbveittu 

hjarta vort frá alls konar spillingu, illum girndum og vesælu hugleysi, 

ágirnd og drambi, hjegúma og fásinnu, vantrú og vonleysi. 

Og frelsa oss frá illu — frá Öllu iUu, hvort sera þab 
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voíir yfir líkama eS&a sálu, gðzi eha mannorbi — frá öllu því, 

sem vjer getum haft illt af, hvort sem vjer þekkjum þa?) og 

kunnum a& nefna, ebur ekki; varbveittu oss frá láni og mefelæti, 

þegar þab mundi blekkja hjarta vort, en frá öláni og mötlæti, 

þegar þab mundi steypa oss í örvæntingu! Frelsa oss frá þessu, 

Drottinn, Frelsari allra manna! Vjer vörpum í bæninni allri vorri 

áhyggju upp á þig; vjer felum þinni almáttugu ogföburlegu vernd 

sjálfa oss og alla þá, sem oss er um annt, hvort sem þeir eru 

nær efeur íjær, háir eba lágir, ríkir e?)a fátækir, hryggir eba glafeir, 

gamlir ela. ungir; vertu mefe öllum oss, meí)an vjer eigum ab 

dveljast hjer á jÖrbu, og vertu hjá oss á hinni síbustu stund, og 

láítu hana færa oss frelsun frá öllu illu! t 

því ab þitt er ríkib og mátturinn. — Hversu opt 

segja menn, ab ríkib og mátturinn sje Gufes, og hversu fágæt er 

þó trúin ætí& hjer á jörbu! En hvert sinn er vjer endum bæn 

vora skulum vjer segja þab af nýju meb glö6um hug og stö?)ugri 

trú, og segja þab svo, ab þaí) endurhljömi ætíb í hjörtum vorum, 

hvab sem á dagana drífur. þegar þjoí)irnar hefjast til valda, 

og þegar þær verba fútum trobnar, og þegar mennirnir beita 

öllum mætti sínum, og öll jörbin er í uppnámi, þá skulum 

vjer segja: Gufes er þ<5, ríkib og mátturinn. Og þú afe vib- 

burbirnir snerti sjálfa oss,^ og hjarta vort titri, og vjer sjeum leiddir 

um dymma vegu, þá er vjer hvorki þekkjum nje skiljum, þá 

skulum vjer segja: Gubs er ríkií) og mátturinn; án hans vilja 

fellur ekki titlingur á jörb, og bærist ekkí eitt hár á höfbum 

vorura. Sömuleibis þegar þeir hlutir verba, sera hjarta vort fagnar 

af, þegar þjúbunum leikur í lyndi, og fegurb jarbarinnar endur- 

nýjast, og blessunin vitjar búa vorra og.athafna, þá skulum vjer 

segja: Gubs er ríkib og mátturinn, og öll gúb gjöf kemur af 

himni. Fyrir því á einnig dýrbin ab vera Gubs; hver stundin 

og hver kynkvíslin á ab birta annari almætti Gubs, og kenna 

henni ab minnast verka hans, og allar verur á jörbunni eiga ab 

taka undir meí) hinum himnesku hersveitum, svo ab Gubi á hæbum 

sje dýrb um alla eilífb. 

þegar vjer höfum lokib drottinlegri bæn, bætum vjer vií^ 

s 

J 
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hana 'truarorbinu: amen, til aí) vera þess fullöruggir, ab bæn 

vor sje heyrí); vjer endum bæn vora í nafni hans, er kenndi oss 

ab bíbja, og -gaf oss þab fyrirheit, ab þegar vjer bæ?)um, skyld- 

um vjer öblast; vjer endum hana í hinu dýrblega nafni, er vjer 

eigum ætífe afe tengja meb hvern daginn vií) annan, hverja bæn- 

ina vií), afera, og hvert verk vib annaí): amen, íjestínafni, 

amen! 
/ 

' KKISTUR ER KONUNGUR. 

þegar spámenn ísraels litu fram á ökomnar aldir, bar jafnan 

fyrir þá langt á burt í vitrunum þeirra, sonur Daví&s, sá er um 

var spáb, ah drottinstignin mundi liggja á her&um hans, og hann 

mundi nefnast hinum háleitustu nöfnum, og á aukningu veldis hans 

mundi enginn endir ver?)a {Es. 9, 6. 7); hinn hæsti mundi honum 

mikinn fjölda manna til býtis gefa, og hinir Öflgu mundu honum 

ab herfangi verba (Es. 53, 12); ökunnar þjdbir mundu kallafear 

verfea, og heibingjarnir mundu keppast til ísraels Ijóss, og konung- 

arnir til Ijdmans, sem af því leg&i (Es. 55, 5. 60, 3). Nafnib 

Messías, Kristur, hinn sraur^i, sera smátt og smátt varb hib 

almenna nafn hins fyrirheitna, raerkir konung, því þött ab spámenn 

og prestar væru á stundum smur?)ir, var sarat konungurinn einkum 

kallabur Drottins smurbi, þegar sá, er lengi var þrábur, átti 

loksins fæddur ab veríia, var hann bobabur sem sá, er vera œtti 

konungur aí) eilífu, og enginn endir verba á ríki hans (Lúk. 1, 

33). Allir þeir, er síí)an viburkenndu ab Jesils væri Kristur, 

vií)uvkenndu jafnframt ab hann væri konungur, miigurinn vildi 

gjöra hann ab konungi, og þegar hann í sí^asta sinni hjelt innreií) 

sína í höfubborg þjöfearinnar, tóku þeir vib honum eins og kon- 
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ungi, þeir breiddu klæbi sín fyrir hann, og stráíiu pálmavibar 

greinum á gÖtu hans, og Ijetu rætast orb spámannsins, er svo 
hafbi sagt: bobi?) Jeriisalemsborg, sjá þul konungur þinn kemur 

til þín! þeir æptu fagnabardp umhverfis hann, svo sem Davíbs 
son, og þann, er mundi hefja ab nýju hib forna ríki Davíbs, 

og auka þafe og vegsamlegt gjöra. Allur borgarlýburinn þusti 

ut í möti honum, allir lærisveinar hans glöddust og lofu&u Gub 

fyrir hann hver me?) öbrum, og smábörnin sameinubu raddir 
sínar meb þeirra röddum. Hann gekk inn í musteri?) og beitti 

þar slíku valdi, seni sá, er ætti helgidöminn, hann velti borbum 

þeirra, er okrubu meb peninga, og rak þá út, er keyptu og seldu 
í musíerinu. þegar hann kenndi, hnje allur lýÖurinn ab honum 

og hlýddi á hann; hÖfbingjunum' gramdist, en urbu samt a& þegja; 
enginn dirfÖist ab leggja hendur á hann (Matth. 12, 1 o. n. v. 

Lúk. 10, 37 0. n. V.). 
Ef vjer berum þab saman vib þetta, sem varb fám dÖgum 

seinna, þá er allur þessi Ijömi horíinn; fagnabaröpib er orbib 
ab heiptaröpi, og hver ma^ur dirfist a?) svívirba hann. þá spyr 
höfubprestur Gyfeinga: ertu Kristur, sonur hins hálofaba? og 

þab er kallab gublöstun, er hann svarar: jeg em hann (Matth. 

26, 63). þá spyr hinn heibni dömari: ertu konungur? og þafe 

þykja ö&s manns orb, er hann svarar: rjett segir þú, jeg em 

konungur (Jöh. 18, 37). 
Ertu konungur? hefbi þá og margur mátt segja. Ab vísu 

ber þú körönu, en hún er ribin úr þyrnum, og purpurakápa er 
lögí) yfir herbar þjer, en þab er gjört í hábungar skini. Ertu 

konungur? hvar eru þá þjönar þínir? Sá sem neytti braubsins 

meb þjer, er búinn aí) svíkja þig, og sá sem ætlabi ab ganga 1 
daubann ásamt þjer, er búinn ab afneita þjer, þeir eru allir tvístr- 

abir og hafa látib þig einan eptir. Ertu konungur? hvar er veldi 

þitt? þeir draga þig frá hverjum dömstölnum til annars, og al- 

stabar dæma þeir þig til dauba; þeir leiba þig á hina blöbugu hseb 

Golgata — er þaÖ vegur konunganna? 

Og samt sem ábur var hann konungur. Vjer segjum þ^^ 
en meb lofgjörb og tilbeibslu, ab svo mörgum Öldum libnum; 
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ofsóknarmenii hans söghu þa&, þegar er þeir leiddu hanii til dauba, 

þótt þeir segbu þab af spotti. ps& er undarlegt, hvernig eitthvert 

hulií) vald rjett eins og þrýstir mönnum á stundum til ab segja 

þab, sem þeir skilja ekkert í, og meina rneb því allt anna&,"enn 

sftan kemur í Ijós afe verife hafi hin rjetta þýhing orfea þeirra. 

þegar höfuSprestur Gybinga sagbi þaí) væri gagnlegt, aÖ einn 

mabur væri líflátinn fyrir þjóÖina, svo Öll þjó?)in fyrirfarist ekki, 

þá vitum vjer hvaí) hann meinti meb orfeum sínum; en Jóhannes 

gufespjallamahur, er skýrir frá þessu, bætir þessu vií): en þetta 

talabi hann ekki af sjálfum sjer, heldur spábi hann, af því hann 

var æfesti prestur þab árib, ab Jesús muiidi deyja fyrir þjóöina, 

og ekki einungis fyrir þjóSina, heldur og til þess, aí) hann safnabi 

saman hinum sundurtvístrubu bÖrnum Gubs (Jóh. 11, 50). þegar 

Pílatus leiddi Jesúm fram hrakinn og hæddan, og sagbi vib Gybinga: 

sjáib konung ybvarnl þegar hann ritabi yfir krossinn: „Jesús 

af Nazaret, konungur Gybinga“, var þab eflaust ætlun hans, aí) 

svívirba þjóbina meí) þeim, * er hann nefndi konung hennar. En 

þab var eins og hulib vald legbi honum orb í munn, og stjóniabi 

hönd hans meban hann ritabi, og gjörbi hann ósveigjanlegan, 

hvernig sem hölbingjar þjóbarinnar bábu harm ab breyta yfir- 

skriptinni á krossinum: „þab sem jeg hefi skrifab, þab hefi jeg 

skrifab*^ sagbi haiin (Jóh. 19, !5. 19). Og þab stendur skrifab; 

haim hefir ekki afmáb þab, óvinir Jesú hafa ekki afmáb þab, 

tímalengdin hefir ekki afmáb þab: Jesús af Nazaret er 

konungur, hann er konungur allra þeirra, er hluttekning í 

trú Abrahams hclir gjört þess verba ab heita börn Abrahams, 

hann er ekki ab eins kouungur einnar lyóbar, heldur allra Gubs 

barna, hvar sem þau eru dreifb út um hina víblendu veröld. 

Ríki Krists er allsherjarríki, þab er ab skilja, veldi 

hans nær yfir alla jörbina og yfir himnana, yfir þetta líf og hib 

ókomna, yfir þá, sem kalla hann Drottin, og þá, sem ekki þekkja 

hann, ebur og jafnvel þrjózkast gegn honum og einskisvirba hann. 

þetta bobar hann sjálfur, er hann segir: allt er injer af Föbur 

mínura í vald gefib (Matlh. 11,.27), og mjer er gctíb allt vald 

á Jiimni og jörbu (Matth. 28, 18); ebur þá hann segir: Fabirinn 
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elskar Soninn, og heíir gefib alla hluti á hans vald (Jdh. 3, 35), 

og ekki dæmir FaÖirinn nokkurn, heldur heíir hann fali?) Syninum 

á hendur allan dóm (Jdh. 5, 22). þetta boba postularnir, er þeir 

segja: hann hefir hohib oss aÖ prjedika fdlkinu og vitna, a?) hann 

sje af Gubi útvalinn Dúmari lifendra og dau?)ra (Post. 10, 42); 

þá er þeir segja: til þess er Kristur ,bæbi dáinn og upp aptur 

risinn og endurlifnabur, a?) hann skyldi drottna bæbi yfir daubum 

og lifendum (Rómv. 14, 9). Samkvæmt þessu valdi safnar hann 

alsta?)ar ab hinum dreif?)u, og sýnir einnig mátt sinn þar, sem 

hann þekkist ekki og’ nafn hans er ekki nefnt, og eins og skíman, 

sem eptir er í rökkrinu, kemur ei ab sífeur frá sólinni, þótt hún 

ver?)i ekki sjen, þannig koma og hinir daufu geislar sannleikans 

í hinu andlega myrkri, er varla eru neinstabar meb öllu slokknabir, 

frá honum, sem er vegurinn, sannleikurinn og lífi?); og hvar sem 

fer ab lýsa af morgni, hvar sem menn koma í Ijós, er leita sann- 

leikans meb einlægni og hreinskilni, og slíta sig frá hinni almennu 

villu, og greiba veg glöggari þekkingu, þar þjóna þeir honum, 

þótt þeir viti þaíi ekki, og njóta hans aíistobar, sem er hiÖ sanna 

Ijós, sem upplýsir alla menn (Jóh, 1, 9). 

En satt er þab, ab Kristur kom í heiminn til ab stofnsetja 

sjerstakt ríki, er átti ab safna hinum sundurdreif&u börnum 

Guls í einn flokk, til viburkenningar veldis hans, og átti a?) aukast 

meir og meir, svo þab gæti orbib ein hjörb og einn hirfcir (Jóh. 

10, 16). Allir vjer, sem trúura á Krist, vifeurkennum og afe hann 

sje konungur í þessum skilningi; en er vjer þá svo sem tölum 

vib hann um ríki hans, svarar hann oss enn, eins og hann gjÖr'^i 

forbum daga, svo segjandi: mitt ríki er ekki af þessum heimi 

(Jóh. 18, 36). Meb þessu svari fældi Kristur for&um daga marga 

frá sjer. psA var ríki af þessum heimi, sem Júdas haf?)i buizt 

vií), og þegar þa?) var ekki stofnsett, seldi hann Drottin sinn og 

konung fyrir vesælan ávinning. þab var ríki af þessum heimb 

sem hinir postularnir girntust, er þeir þrættust um, hver ætti a?) 

vera hinn fyrsti, hver. ætti ab silja vib hægri ebur vinstri blií* 

Drottins þeirra; og þá er Drottinn svara?)i þeim: geti?) þjer tæmt 

þann kaleik, sem jeg á ab tæma? geti?) þjer skírzt þeirri skírn, 
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sem jeg á ab skírast (Matth. 20, 22)? þá var þafe raunar hib 

sama og hann heffei sagt: mitt ríki er ekki af þessum heimi. 

þah var ríki af þessum heimi, sem lýÖurinn girntist, þá er hann 

vildi gjöra Jesúra aí) konungi; og er hanu flúhi þá, og vildi ekki 

gjörast fyrirlibi lýbsins, er sólginn var í sigur og veraldleg yfirráb^ 

og þá er hann vildi ekki leyfa þjónum sínum ab berjast fyrir sig, 

svarabi hann þeim því, ab ríki hans væri ekki af þessum heimi; 

og þessu svari reiddust þeir, þess vegna yfirgáfu þeir hann, ebur 

snjerust í móti honum. Mundi nokkub Kristur síban vera farinn 

ab hugsa á veraldlega hluti ? sækist hanii nú eptir gullnum 

kórQnum og ríkjum þessarar veraldar, og dýrb þeirra? er honum 

nú í hug ab æsa upp þjóbirnar, og steypa valdi laganna? er 

honum uú í hug aí) fá þjónum sínum sverfeib í hendur, til ab 

gjöra mein og skaba? þab stendur enn stöbugt sem ábur, ab ríki 

Krists er ekki af þessum heiini; en ef þessi orb væru rjettilega, 

heyrb og rjett skilin á öllum stöbum, mundu þau þá nú á dögum 

fyrir hitta fúsari áheyrendur? eru þá niennirnir nú farnir svo ab 

hyggja á himininn, ab þeir sækist ekki framar eptir gæbum þessa 

heims, og girnist ekki framar ab nota hib himneska til ab öblast 

meb því jarbneska sælu, ebuf jafnvel hib heilaga til ab ná meb 

því vanheilögum ásetningiV 

„Mitt ríki er ekki af þessum heimi“. Ó1 þessi orb hljóma 

eins og þytur iiiiis mikla lúburs á dóinadegi yiir höfbuin þeirra, 

sem hafa notab nafn Krists til ab ávinna meb því þenna heim, og 

kailab sig umbobsmenn Krists, til ab reisa sjálfum sjer hásæti, 

hærri enii alla veldissíóla jarbarinnar, og safiia sjer stundlegum 

aubi af öllum löndum, og látib þjóna sína taka til sverbsins, ekki 

til þess ab vernda kristinn lýb móti heibingjum og villiþjóbum, 

uje til ab vernda saklausa meun og stybja þau rjettindi, er sann- 

leikuriim hafbi ab lögum unnib á jörbunni — því til þess hefir 

tíub fengib höfbingjunuin valdib í hehdur — heldur til þess ab 

kollvarpa löglegri reglu, og kúga sanivizkur, og út hella saklausu 

blóbi, og ávinna brögbum sínum sigur í móti sannleika og rjett- 

l®6ti. „Mitt ríki er ekki af þessum heimi*^; hversu harblega vitna 

þessi orb í móti þeim, er hafa notab hib heilaga nafn ,íesú til 
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stundlegs ávinnings, þótt þeir hef&u ekki vald til ab vinna undir 

sig neitt ríki, og leitu'bu ab eins hagnaí)ar sjálfs sín, og reyndu 

til undir gu^ræknis yfirskini a?i htibra sjer hjá aS gjalda ÖSriim 

þab sem þeim bar, þeim skatt, sem skattur heyrir, þeim heibur, 

sem heiíiur heyrir; og í máti þeim , sem uríiu slö sleppa voninni 

um stundlegan ávinning og stundlegan heifeur í þessu lífi, en hugg- 

ubust vib, ab í fyllingu tímans mundi verba stofnsett ríki af þessum 

heimi, þar er þeir bjuggust vib ab si^a á veldisstálum, og sjá 

abra menn fyrir fdtum sjer! „Mitt ríki er ekki af þessum heimi“; 

þessi orb eru enn í gildi, eins og þau voru forbum daga. því 
þátt ásýnd jarbarinnar hafi breytzt, þdtt mörg ríki veraldarinnar 

hafi lotib nafni Krists, þdtt ríki Krists hafi svo ab segja áunnií) 

sjer þjdbleg rjettindi, þá er þaí) samt enn í gildi, ab liib sann- 

kallaba ríki Krists er ekki af þessum heimi, og raá ekki vera 
haft til framkvænylar stundlegiim ávinyingi. þjer er leyíilegt, sem 

kristnum manni, ab taka vib stundlegu gdzi og stundlegum heibri, 

ef þjer bíbst þab á löglegan hátt; en vei þjer, ef þu þjdnar 

Drottni þínum til ab Öblast þessa hluti, því þá eru laiin þín horfin, 
og þd ert bilinn ab selja þegnrjett þinn í ríki Krists! 

En þdtt ríki Krists sje ekki af þessum heimi, er þaÖ samt í 

þessum heirai eins og í hinum dkomna. þab mundi verfea oss 

torvelt, ab hitta þab orÖ, sem ijettilega gæti sýnt, hvab þab sje í 

þessu dásamlega ríki, sem er alstabar í þessum heimi og hefir þd 

ekki neitt samblendi vib hann. hvaÖ þab sje — segi jeg — sem 

tengi Drottin þess og konung vib þá, sem heyra honum til, ef 

Drottinn vor sjálfur hefÖi ekki sagt oss þetta orfe, ef hann hefbi 

ekki sjálfur, um leib og hann sagbi: „jeg em koniingnr“, bætt 

þessn vib: „jeg er til þess fæddur og í heirainn kominn, ab jeg 

beri vitni sannleikanum. Hver, sem elskar sannleikann, hlýbir 

minni röddu f.ldh. 18, 37)“. 

Vjer höfum á þessiim stab nefnt eitt orb, ebur raiinar hefur 

Drottinn vor nefnt þaÖ sjálfur í vorn stab, og slíkt orí), scin 

mÖrgum er hneixli og mörgum heimska, en þab er orbib sarin- 

leikur. þeir eru margir, sem hafa ckki enn komizt svo langt, 

ab hirba um sannleikann ? þeir eru sokknir nibur í umhyggj^ 
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fyrir stundlegu viburvœrí, og hversdagslegar uinsýslur og áhyggjur 

og skemmtanir, og hafa aldrei af einlægum hug spurt sjálfa sig, 

hverjii þeim sje dhætt a?) tráa og hvers ab vona, eSur hvaí) þeim 

beri ab gjÖra. þeir eru abrir, sem þykjast næstum vera vaxnir 

upp ur því, ab grennslast eptir sannleikanum; þegar þeir um 

stundar sakir eru bunir ab flækja sig, ebur láta flækja sig, í neti 

alls konar haglegra hugsana, og eru komnir ab raun um, ab 

ekkert hald er í veikum vef, nje föst undirsta^a undir húsi því, 

sera reist er á sandi, segja þeir eins og Pílatus: hva?) er sann- 

leikur? og snúa sjer undan meí) hæbnissvip, þegar á hann er 

minnzt, og hyggja þab sjeu ekki nema heimskingjar einir, er hir&i 

nokkuí) lím slíkar spurningar. Aptur eru þeir menn til, er hyggja 

sannleikurinn felist í fylgsnum, hvert ab eins fáum auí)nist aí) 

koma, þafe verÖi ab fara leynt meb hann, af því a!b eins fáir þoli 

birtii hans, og bezt sje aí) draga alþýí)u manna á missýningura. 

Ab vísu eru og þau fræbi til, sem dyljast sjálf, þútt ekki sje þörf 

á ab leyna þeim; þau geta afe eins verib eign einstakra manna, af 

því þaí) eru ekki nema einstöku menn, sem hafa gáfur og þekk- 

ingu til ab geta komizt í skilning um þau. En sá sannleikur, sem 

þarf til guSsútta, verSur af) geta bobizt öllum sameiginlega; annars 

væri ríki Krists ab eins handa fáeinum mönnum, ög þú vildi 

hann ab portum þess væri lokib upp fyrir öllum, og fagnaf)- 

areyrindi hans væri bobab hinum fátæku, og hann heíir sjálfur 

lofab Grub fyrir þaf) hann haffii auglýst þafe fáfrúSum, er hann 

haf&i látif) vera hulib fyriv frúf)um mönmim og spekingum (Matth. 

H, 25). 
„Hver sem elskar sannleikann, hlýbir mi.nni rÖddu“. Sá 

einn elskar sannleikann, sem getur ab eins fundib hvíld handa 

sálu sinni í því, sem rjett er og stabfast, og girnist sjálfur heitt 

einlæglega ab komast til þekkingar á því, og vill fúslega stuhla 

hl, ab abrir fái þaf) þekkt, sá er vill sjá Ijús og sjálfur lýsa, og 

hvorki vill láta leifca sig í blindni, nje vill sjálfur leifea af)ra þaf). 

h^nginn hlutur er úsæmilegri, enn af) hafa hih heilaga ab leik- 

fangi, og bctra er ab vera daglaunamahur vib auhvirbilegustu 

'^innu og leiía sjcr brauhs í avcita andlitis síns, já, betra er ab 
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fara á vergang, enn ávinna sjer auí)æfi og heiíiur meb því aí> 

halda alþýbu manna í villu. Hver, seni elskar sannleikann, foríiast 

lygar og hvers konar brögfe, sem einnig eru lygar, og leitast vií> 

aí) eyba alls konar yfirskini, bæfei fyrir sjer og öbrum. þess 

vegna segir Páll postuli: yjer höfum afneitab allri leynilegri 

svívirbingu —■ því allt sem er huli?) er einnig svívirbilegt, og 

æfinlega er einhver blettur á því; því hvers vegna ætti þab, sem 

er hei&urlegt og hreinskilií) aí) for&ast dagsbirtuna Ý — vjer höfum 

hvorki vjelar í frammi, nje fölsum gubsorb, heldur mælum vjer 

fram meí) oss fyrir hvers manns samvizku meb auglýsingu sann- 

leikans, svo sem fyrir Giibs augliti (2. Kor. 4, 2). 

„Meb auglýsingu sannleikans", segir- postulinn — því sann- 

leikurinn hlýtur jafnan aí) vera orbtakib í ríki Krists; Öll g<5b og 

fullkomin gjöf er ab ofan, og kemur frá Föbur Ijósanna (Jak. 1, 17), 

frá jGrubi sannleikans; allt iUt kemur frá lyginni og föbur lyginnar. 

Kristur segir sjálfur, ab hann sje í heiminn kominn til ab bera 

vitni sannleikanum, hann bab fyrir lærisveinum sínum, ab Gub 

vildi helga þá í sínum sannleika (Jóh. 17, 17), hann hjet þeim, 

sem á hann trubu, ab ef þeir hjeldu stöbuglega vib orb hans, þá 

skyldu þeir þekkja sannleikann og sannleikurinn gjöra þá frjálsa 

(Jóh.^8, 31. 32), og hann hjet þeim sínum anda, er skyldi leib- 

beina þeim til alls sannleika (Jóh. Ití, 13). Hann kallabi þá til 

þjónustu sannleikans, og til hennar kallar hann einnig oss. En 

þjónusta sannleikans er tvöföld; hun er í því fólgin, ab berjast 

í mótí lyginni, og gjöra villuna bera, og kippa í burt Öllum ótruum 

máttarstobuni; en Inm er og í því fólgin, ab reisa þá stólpa, sem 

ekki verbiir hrundib, og í stab þeirra sjónhverfinga, er ginna ab 

eins heimskingjana, á hun ab fylla lífib af fegurb, er fribar og 

glebur mannlegt'hjarta. þjer er ekki borgib, þótt þii sjert buinn 

ab rífa hus þab, sem komib var ab falli, nema þú hafir reist annab 
• 

í þess stab, er geti hlíft þjer vib regni og vindi, og vetrarhörkunm, 

og. sumarhitaiium. "þú ert ekki orbinn aubugur, þótt þú sjert 

búinn ab kasta á burt ónýtisglingri því, er þú hafbir kallab aubæfi 

þín, neraa því ab eins þú hafir aflab þjer einhvers í þess stab. 

Sá þorsti er til, sem ekki verbur slökktur, neina á lifandi upp' 
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sprettum, og rdtgrðin löngun er til eptir þeirri þekkingu, sem 

sálin geti fyllilega hvílzt í, og lögmál þa?) stuSzt vib, er sam- 

vizkan bæbi elskar og dttast, og fyrirheit þau eru byggb á, sem 

færa oss huggun og von og fri?). Hver sem einlæglega og staí)- 

fastlega leitar þessarar þekkingar, hann elskar sannleikann, og 

hann mun heyra rödd Krists, því Kristur er vegurinn, sannleikurinn 

og lííií) (Jdh. 14, 6). 

Hver sem elskar sannleikann, verfeur og aí» fylgja sann- 

leikanum, og heimfæra hann einlæglega til sín sjálfs, þagga ni&ur 

ástrí^ur sínar og sjálfselsku, svo hann geti dæmt um sig eptir 

sannleikanum, og leitast vib ab fylgja honum. Mjer veitist engin 

meiri glebi segir hinn dýrÖlegi postuli Krists, enn ab heyra börn 

mín gangi í sannleikanum (3. Jóh. 4 v.). Hver sem elskar sann- 

leikann og leitast vib aí) fylgja honum, verbur og ab girnast ab 

geta komib Ö&rum til aí) gjöra þaí). En ríki sannleikans á hvorki 

nje iná verba varib nje aukib utan meb vopnum sannleikans, meb 

því ab láta hann birtast í Ijósi sínu og fegurb og greiba honum 

veg ab samvizkum mannanna, þar er hann á ab mæla sjálfur 

fram meb sjer. Hver sem elskar sannleikann, beitir engum Öbrum 

vopnum, enda fengju önnur vopn engu til leibar komib í þessari 

grein. pú getur, ef til vill, kugab menn til ab tala og þegja, en 

ekki til ab trua. J>u getur^ ef til vill, meb veraldlegu valdi stillt 

þab, sem þú kallar straum villunnar, en hafir þú ekki leitazt vib 

ab byrgja uppspreítu hans, eykst máttur hans.optsinnis því úgur- 

legar, og þegar hann ab lokunum rybur á burt stíflunni, mun 

hann valda því ineiri skemmdum. Og þú, sem ert mabur, veikur 

og villunni undírorpinn eins og abrir, hversu hæglega getur þú 

villzt í dúmum þínum; og vei þjer þá, er þú sjerb um seinan, ab 

þú hafbir stabib í moíi sannleikanum og ofsútt votta hans, í stab 

þess ab leitast vib, ásamt 'meb bræbrum þínum, ab komast til 

viburkenningar sannleikans! þ»á mundi dömurinn loga í sálu þín 

sjálfs, er þú jafnframí fyndir til vanmáttar þíns, því vjer megnum 

okkert gegn sannleikanum, heldur fyrir sannleikann (2. Kor. 13, 8). 

En hvab mundum vjer megna, er vjer stæbum einir uppi, ef 

sannleikurinn hefbi ekki þá vörn, sem er styrkvari, enn allur 

30 
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mannlegur máttur? þess vegna er þab svo huggunaríkt ah kalla 

Krist konung, því hver sem á hann triíir, veit ah hann er meh 

oss atla daga til enda veraldarinnar (Matth. 28, 20), og ah honum 

ber a?) ríkja, þangah til hann hefir lagt alla dvini undir fætur sjer 

(1. Kor. 15, 25). 01 hefir ekki þyrnikdrðna hans blðmgazt og 

or?)ib a?) konunglegu skarti, miklu dýrí)legra öllum þeim, sem höfb- 

ingjar þessa heims hafa borib? Tíminn hefir velt Öldum sínum 

yfir kollvörpub hásæti og sundrub ríki, en hans ríki stendur 

stöhugt í hinum ölgandi straumum. Sannlega eru þafe ekki menn, 

er fyrst hafa kallah hann konung, heldur sá, sem bæbi vill og 

má stahfesta ríki hans ah eilífu, er setti hann sjer vib hægri hönd 

á himnum, hátt yfir öllum höfbingjaddmi og yíirrábum og valdi og 

herratign, og öllu því, sem nafn hefir, ekki ab eins í þessum 

heimi, heldur og í hinum dkomna, og lagbi alla hluti undir fætur 

honum (Ef. 1, 20 o. n. v.). 

53. 
% 

KRISTIN KYRKJA. 

þab er alkunnugt um alla veröld, hvab vib bar í .Tertísalem 

á hinni miklu hvítasunnuhátíí) rjett eptir himnaför Krists. þegar 

þeir menn, er Drottinn hafbi kosíb sjer til postula eíiur eyrindsreka 

til nálægra og fjarlægra þjóba, höf&u af lokih hinu Örbuga práfi, 

er haffei komib þeim til ab hneixlast og efast og afneita, en ekki 

getab utrýmt ástinni tír hjörtum þeirra; þegar þeir voru orbnir 

hreinsabir í hörmungum, og höfbu síban öblazt ævaranda styrk 
I 

fyrir þann hinn mikla fögnub ab hafa sjeb Drottin upprisinn, Og 

hafa sjeb hann ganga inn í dýr& FÖbursins: þá bar svo vib á 

hinni umgetnu hátíb, ab andi Drottins fyllti þá, og út bjú 

í 



f 

Kristin kyrkja. 467 

fyrst meb trií og kærleika, þekkingu á sannleikanum og ákafa í 

gó'bum verkum, og sfóan meb þeim mætti og gáfum, sem naub- 

synlegar voru til hins mikla verks, sem þeir voru til kjörnir, 

þeir gengu fram og prjedikubu f Jerusalem fyrir þjáb sinni á 

hennar tungu, og þar ah auk fyrir utlendum raöiinum, sem þar 

voru staddir, á þeirra tungu. Og Drottinn var þá og síí)ar í verki 

meb þeim og styrkti kenninguna meb táknum, sem urbu henni 

samfara, og jafnskjátt töku nokkrar þtísundir manna vib trtí. Upp 

frá þeim degi hefir kristin kyrkja verib til á jörbunni; straumar 

tímanna hafa ekki getab brotií) hana, nje sundurþykki sundrab 

henni, iije árásir tívina eytt henni. 

Orbib kyrkja er ntí orbib algengt orb vor á mebal; samt er 

þab títlent, og á sjer ekki rtít í voru máli. Svo er því og varib 

meb fleiri orS, sem tífekub eru í kristilegum hugleibingum. Sjálft 

Jestí nafn er títlent orí), þö hljtímar þab ntí alstabar í blíbu og 

í stribu, í glaumi og skarkala lífsins, og í kyrrb og einveru 

daubans, og hver mabur veit, ab þab þýbir þann Frelsara, sem 

Oub sendi mönnunum. Eins er orbib kyrkja títlent og þýbir htís 

Drottins. 
% 

þessu nafni nefnum vjer í fyrsta máta hvert musteri og hvert 

bænahtís, sem er byggt Herra safnabarins til dýrbar. Blessabar 

sjeu þær hendur, sem byggbu þau og verndubu! því í þeim 

geymist og frá þeim hljömar þab orb, sem helgar lífib og huggar 

mennina. En til lítils væru .hiisin toin, ef enginn söfnubur kærai 

þar saman; og þenna söfnub, sem vegsamar Drottin, og játar ab 

^min sjc Kennari sinn og Frelsari og Sáluhjálpari, köllum vjer 

einnig kyrkju, og postulinn líkir henni vib htís, sem vex til heilags 

töusteris í Drottni, og byggt er til btístabar Gubs í andanum (Ef. 

2. 21. 22). 
Kristin kyrkja ebur söfnubur Krists á jörbunni 

er Qelag þeirra manna, sem abhyllast Krist. þar af sjest, ab htín 

sjer takmörk, þab er: ab htín grípur ekki yfir alla menn. Ab 

sönnu hafa þessi takmörk fœrst yfrib langt tít, síban kyrkjan var 

stofnsett í öndverbu, þtí eru til mörg lönd og margar þjábir, 

sem enn eni fyrir utan takmörkin. En vjer getum ekki heldur 

30* 
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sagt, ab allir menn í þeim löndum, aem kristríub eru, heyri til 

kristinnar kyrkju. A?i sönnu er kyrkjan fús á aí) breií)a fafeminn 

múti hverjum manni; börnin eru snemma gjÖrb henni áhangandi, 

og í uppvexti þeirra eru þeim kennd kristin fræbi, menn helga í 

kyrkjunni inngöngu unglinganna í veröldina, og þa&an í frá leifeir 

margur merkisatburfeur mennina þangab. Allir sem þekkjast þetta, 

og segja sig ekki berlega út úr fjelagi kristinna manna, þeir eru 

kallabir kristnir, En mættum vjer fyrir þaí) dirfast aí) segja, sjer- 

hver þeirra heyrbi kristinni kyrkju til í raun rjettri ? því til eru 

margir, sem aí) öbru leyti hirba ekkert um hana; hvorki nau?)syn, 

nje löngun, nje skyldurækt knýr þá til ab sækja þangaí), þeir hlýba 

ekki guíisorbi, nje heldur hugleiba þab í kyrrþey, sál þeirra lyptir 

sjer ekki í hæfeir, og þeir lifa og deyja í eintömum jar^neskum 

hugsunum. Hverju nafni sem þessir menn nefnast, getum vjer 

ekki talÍÖ þá me& kristnum söfnu&i, og Gubi sje lofl aí) nú 

þröngva menn þeim ekki til ab látast vera kristnir; því Drottinn 

vill ekki safna þeim saman, sem spotta á laun, nje heldur þeim, 

sem hafa hugann vib allt annab, heldur ab eins þeim, er tilbifeja 

hann viljugir. En alla þá, sem abhyllast oss, köllum vjer fjelaga 

vora í þessari hinni sýnilegu kyrkju, hvort sem þeir eru meir 

ebur minna ákafir, meir ebur minna flekkabir, vel ebur illa viti 

bornir, því sjerhver þeirra skilur þö aí) nokkru leyti ebli kyrkjunn- 

ar, og ab svo miklu leyti skilur hann sig vib hinn tilfinningarlausa, 

hirlbulausa efcur hæíinisfulla lýb, og gengur inn í hife minna fjelagtö, 

sem abhyllist Krisí. 

Hversu dýrmæt var kyrkjan í uppvexti síimm postulum Krists! 

Heimurinn velktist í hinu vonda (1. Jöh. 5, 19), og þab átti nú 

allt ab eybast, sem þangab til hafbi vibhaldizt; en mitt í au&n 

þessari var sábreitur tilbúinn, og þa^an átti hiíi nýja fræ ab flytj- 

ast um allar álfur. SÖfnuiburinn jökst æ meir og meir; en þö þ^íí 

væri glebilegt, var þab hins vegar hryggilegt ab sjá, ab bæbi ilh*’ 

og göbir komu í söfnubinn, og spillingin smeigbi sjer snemma inn 

í hann, Hversu árvakrir voru postularnir þá, hversu alvarlega 

vörubu þeir vi& hinu illa, og hversu alúfelega áminntu þeir íil hins 

göba! Ef vjer, til dæmis, lesura sendibrjef postulans Pjeturs til 
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nokkurra af hinum kristnu söfnuðum, mun oss finnast, eins og 

þessi ágæti postuli, samöldungur og vottur ab pínu Krists, eptir 

því sem hann sjálfur kallar sig (1. Pjet 5, 1), ferbist hús úr húsi 

í sÖfnuí)unum, mebal þeirra, sem undir úlíkum jarí)ne&kum kjÖrum 

áttu aíi búa; hann sækir heim konur og karla, unga og gamla, 

herra og þjúna, kennendur og tilheyrendur, og alstabar er ræba 

hans röksamleg, þú hún sje húg^ær og blfó,. þú hún sje alvaríeg, 

og skraut hennar er ekki fölgib í búningi hennar, heldur sprettur 

hún ætíb — ab vjer brúkum orbatiltæki sjálfs hans — af hinum 

hulda manni hjartans, í úfölnanlegu skarti húgværs og kyrrláts 

anda, sem dýrt er metib í Gubs augsýn (1. Pjet. 3, 4); og 

alltaf minnir hann alla á, eins og Múses fyrr um sína þjúb (2. 

Mús. 19, 5. 6), sA þeir sjeu útvalin kynslðb, konunglegt prests- 

dæmi, heilög þjúb, samsöfnub úr veröldinni til eignar haiida 

Drottni, en ab þeir skuli fyrir þá sök kimngjöra velgjörbir hans, 

sem leiddi þá til síns abdáanlega Ijúss, og meí) gúbri umgengni 

hvetja heibingjana til ab vegsama Gub á vitjunardegi hans (I.Pjet. 

2, 9' ^2). 
Hin kristna kyrkja helir nú stabife í margar aldir, og vaxib 

og. skipazt; en er nú, eptir þab gubsorb hefir erfibab og áminnt 

alla þá tíb, gjörvallur hinn mikli söfnubur, sem trúir á Krist, um 

síbir orbinn ab hinni útvöldu kynsláb, hinni helgu þjúb, þeirri þjúb 

til eignar, sem postulinn talar um? því er mibur! ekki framar 

enn þab voru allt börn fyrirheitisins, sem áttu kyn sitt ab rekja 

til Abrahams. Til hafa verib tímar og stabir, sem kallabir hafa 

verib kristnir, en hvorki Gub nje menn hafa getab horft á meb 

velþoknun, heldur enn á Súdðma; og þú vjer rennum huganum 

jafnvel til þeirra tíma og staba, þar sem kristnin heíír skinib 

dýrblégast og fegurst, hver mundi dirfast ab segja, ab jafnvel þar 

hafi allir, ebur ab minnsta kosti flestir, verib hinir útvöldu, heilögu 

og ástfölgnu, sera kallabir voru frá myrkrinu til Drottins dásam- 

lega Ijúss ? Eflaust byggir enginn von sína um miskun Drottins á 

því einu, ab hann heyri til hins mikla safnabar, er vjer köllum 

Krists sýnilegu kyrkju á jörbunni; hver mabur þekkir þab, er 

Kristur hefir sjálfur sagt; margir'eru kallabir, ep fáir útvaldir 
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(Matth. 19, 30). Hjá Kristi gildir ekkert nema trú, sem sýnir 

krapt sinn í elskunni (Gal. 5,6), og fyrst því fer allt of fjarri, 

aí) hún sje -til lijá Öllum, hlýtur aí) vera til úrval úr hinum mikla 

grúa, sem ab sje Drottins rjettileg eign, þac) er: minni söfn- 

ufeur í hinum stærra, sem vjer köllum hina ösýnilegu 

kyrkju. 

Hversu mjög sem vjer optsinnis verbum afe hryggjast af spill- 

ingu kristinna mauna, og hvernig sem vjer knýumst til aí) kvaría 

yfir henni hátt og sköruglega, skulum vjer aldrei, hvorki í andlegri 

nje stundlegri hryggb, kvarta á þann hátt, aÖ vjer gleymum Öllu 

því hinu göí)a, er Drottinn lofar oss ab líta. Og þö vjer megum 

opt segja, „afe veröldin sje döpur og dymm,“ skulum vjer einnig 

kannast vií), „aí) Guö á himnum eigi sjer þá hjer á jörí)unni, sem 

elska hann, og þö a!t þeir sjeu hulinii fjársjöfeur, sjeu þeir þö Ijös 

í myrkri veraldarinnar.“ því ef þessi minni söfnufeur væri ekki, 

hva?) væri þaí) þá, er vjer gætum glabzt af ab líta, þegar vjer 

rennum augum yfir veröldina? Hvar mundu þau orb verba end- 

urtekin, er vjer mælum af gnægb hjarta vors? Eba hvernig gæt- 

um vjer vænzt, ab ástandiíi á jörbunni mundi batna, ef ekki væri 

til nokkurs konar helgidömur, þar er varbveita mætti hinn heilaga 

eld, svo ab birta og ylur gæti komib þaban á hentugum tíma ? En 

spyrji menn, hvar þessa minna, rjetta safnafear Krists sje ab leita, 

getum vjer, GuSi sje lof! í einu tilliti svarab, ab þab sje alstaöar, 

en í öí)ru tilliti verbum vjer aí) svara, ab hann sje hvergi, ekki í 

neinu sýnilegu manna fjelagi,, hvaba heiti sem hafa kann. f>ví 

hinum rjetta sÖfnuÖi er eins háttab og gubsríki, ab hann kemur ekki 

svo á beri, svo meim geti þreifab á honum, eba bent til hans 

(Lúk. 17, 20), og þess vegna er þab rjett, „ab hann sje hulinn 

fjársjöbur á jÖrbunnÍ.“ 

þeir hafa ab sönnu verib til, sem vildu stofna sÖfnuÖi, er vera 

skyldu fjelög eintömra heilagra manna, af því þeir sáu spillingii 

hins stærra safnabar, og grömdust hinum mörgu hneixlunum, sem 

í honum eru. En ef þú varpar neti í sjöinn, koma í þab alls 

konar skepnur, ætar og öætar (Matth. 13, 47, 4^); og ef þú sendir 

þjöna þína út á þjöbgötur ab bjöba þeim, er þeir finna, til kvöld- 

I 
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verbar, verfea þeir ab safna saman illum og gd&um (Matth. 22, 9. 

10). Ættum vjer þá ab gjöra dyrnar mjóar og inngönguna tor- 

velda, svo ab vjer getum einir saman haft not kyrkjunnar ? Eba 

viljum vjer ekki kalla saman æ fleiri, svo ab htísib verbi fullt, og 

svo margir sem aubib er verbi hluttakandi í gæbum þess? En 

þegar margir koma saman frá austri og vestri, eins og vjer öskum 

þeir gjöri, þar sem kristin kyrkja á Íilutinn ab, þá verfeur aí) vera, 

rnargir komi ömaklegir innan um. Eba ættum vjer ab setja döm- 

arasæti vib kyrkjudyrnar, þar er vjer mennirnir mætturn dæma og 

áfella, kjösa og utskufa? 0, látib Drottin gjöra þab, þegar hann 

kemur ab skoba bofesmennina, því hann einn þekkir hjörtu inann- 

anna, og hann einn getur dæmt rjettláta döma! Hvab stobabi þab, 

þö vjer værum harbir í dömum vorum um hegbun manna, úr því 

vjer yrbum ab hleypa inn Fariseunum, sem erii öbrum fremri ab 

lýtalausri hegbun, en yrbum ab banna tollheimtumanninum inn- 

gÖngu; þö vjer værum vandlætingasamir vib hinn lítilmötlega. og 

fátæka, er vjer þyrfeum öhult ab segja um þab er oss litist, en 

hneigbum höfbingjum og ríkismönnum, og leiddum þá í hin ágæt- 

ustu sæti? þab er ekki ritaí), ab Drottinn vor og Meistari hafi 

sagt, vjer skyldum lesa illgresib úr hveitinu, heldur ab hann hafi 

varab oss vib því, meb því vjer kynnum þá hæglega ab rífa upp 

hveitib meb — aÖ hann hafi sagt: látib hvorttveggja vaxa saman 

til kornskerunnar (Matth. í3, 29. 30)! Gu?) lætur sölina skína yfir 

illa og göba, og lætur rigna yfir rjettláta og rangláta (Matth. 5, 

45); á líkan hátt skal söl Krists skína í kyrkjunni yfir alla, sem 

þangab vilja koina, hvort sem þeir eru þess maklegir ebur ekki, 

ab hún megi lýsa þeim og lífga þá alla, ef þess væri aufeib. Eins 

og Gxib er þolinmöbur og segir ekki vib nokkurn syndara fyrr enn 

ú dömsdegi, ab honum sje útskúfab: eins eigum vjer ekki heldur ab 

útskúfa syndurunum, heldur greiba þeim eptir mætti inngöngu í 

kyrkjur vorar, og breiba fabm vorn möti hverjum, sem koma vill, 

og leitast vib ab vera öllum allt, eins og postulinn ab orbi kemst, 

til þess vjer getum frelsab nokkra (I. Kor. 9, 22). 

Pyrir þá sök skulum vjer gefa gætur hverjir ab öbrum, og 

uppörfa hver annan til kærleika og göbra verka, og yfirgefa ekki 
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söfnu?) vorn, eins og sumra er sibur til, heldur áminna hver annan 

(Hebr. 10, 24. 25). Ef vjer vildum slíta sundur band þafe, er 

tengir oss alla saman, og stofna nýjar kyrkjur vegna hvers ágrein- 

ings, breyttum vjer gagnstætt tilgangi IJrottins vors, sem vill, aí)- 

hjörbin verbi ein, eins og hirbirinn er einn (Jöh. 10, 16). Hefbu 

postularnir útskufa?) sjerhverjum, sem Kristur var ekki orbinn 

myndabur i (Gal. 4, 19), hversu marga hefSu þeir þá getab tekib 

í söfnubinn? Hin sýnilega kyrkja Krists er stofnub, til aí) kalla 

syndara til apturhvarfs og frelsunar, og styrkja j)á í sannleikanum, 

sem hafa veitt honum vibtökur. Ef einhver vill ekki koma, skul- 

um vjer ekki þrýsta honum til þess; ef einhver trúarleysingi byrgir 

eyru sín og fer burt, |}á látum hann skiljast frá hinum (1. Kor. 

7, 15). En hver, sem heyra vill, íinnur, ab þab er eitthvafe, sem 

heldur honum, ab hann á eitthvab oútkljáb vib oss, sem xitkljá 

mœtti, og þá eiguni vjer ab reyna til ab hylla hann ab oss, en 

fæla hann ekki frá oss, þá eigum vjer ab minnast orba postulans, 

er hann segir, ab kærleikurinn umberi allt, trúi Öllu, voni allt og 

þoli allt (1. Kor. 13, 7). En ef vjer slítum bönd kærleikans, þá 

er ÖII sáttarvon úti. Aldrei getum vjer, hvort sem er, stofnab þá 

kyrkju á jörbunni, sem sje án lýta ebur galla ebur hneixlana. þo 

ekki færu til nema tveir efea þrír, og stofnubu íjelag, er þeir ætlubu 

ab geyma vib öllum hneixlunum, og enga taka í nema þá eina, er 

þeir hjeldu væru í tölu hinna útvöldu, mundi samt övinurinn koma, 

því hann sefur ekki, og engar líkamlegar skorSur fá 'varnab honum 

inngöngu. þess vegna þekkjum vjer ekkert fjelag, hversu sjerstakt 

sem vera kynni, sem vjer getum vísab til, og sagt um meb sanni, 

ab þab sje hinn rjetti Israel, hinn minni söfnuburinn, sem engir 

sjeu í, nema útvaldir og heilagir ástvinir Gubs. 

En þö vjer finnum hvergi nokkurn sÖfnub, er á þann hátt sje 

fráskilinn hinurp stærra, aí) hann sje líka fráskilinn allri spillingu, 

getum vjer þö me?) sanni sagt, ab hiim rjetti kristni söfnubur sje 

alstabar mitt í hinum stærra. Gufei sje lof! þeir eru tii í öllum 

áítum, er þekkja þab og þrá, sem háleitara er, enn ab sebjast 

ávöxtum jarbarinnar, og ekki halda, þeir hafi aflab sjer hins sanna 

aubs, þö þeir hafi safnab fjársjöbum á jörbinni, nje heldur, ub 
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þeir hafi náfe takmarkinu, þo þeir hafi komizt æ hærra og hærra 

í hinura hála stiga mannlegra metoríia. þeir eru til í Öllum áttum, 

sem trúa Gu&i; þeir hafa sjeí) vott hans allt í kringum sig, þeir 

hafa heyrt rödd hans í hugskotum sínum, raefevitundin um Guh 

heíir æ meir og meir gagntektó e&li þeirra, svo ab þeir finna, vjer 

lifum, hrærumst og erum í Guíii; þegar fögnubur vitjar hjartna 

þeirra og híbýla, vitjar Guh þeirra einnig, því þeir vita og kannast 

vib, ah allt, sem veitir þeim fögnu?), er gjöf gufclegrar miskunar; 

og þegar hryggbin kemur, kemur Gub meí) henni, og er hæli 

þeirra og huggun, og þeir lúta honum og lofa rá&stafanir hans, 

enda þútt þær sjeu þeim úskiljanlegar. þeir eru til í Öllum áttunii 

sem hafa fundib, ab þeir þörfnu&ust þess or&s, sem heíir þab vald, 

sem æ&ra er mannlegu valdi, en þah er gu&sorí); sem hafa fundih, 

a& þeir þörfnu&ust frelsunar frá synd og glÖtun, sem enginn ma&ur 

gæti afrekah þeim; sem hafa leitah Gu&s, af því þeir sáu merki 

hans um alla veröldina, og leitah þangab til þeir hafa fundi& hann 

harla nærri, og hina dýrblegustu opinberun ’hans, og þeir hafa 

fundib til þýbingar þeirra orba, ab Gub haíi sætt heiminn vib 

sjálfan sig í Kristi (2. Kor. 5, 19). þeir hafa ckki abhyllzt Krist, 

af því þab varb sifeur mebal mannanna, ab kalla hann Drottin og 

Frelsara, heldur af því þeir köllubu hann þafe meb sjálfum sjer; 

þar af kemur, ab þú ab strauraurinn fari ab renna í abra átt, segja 

þeir samt í fullri alvÖru: vjer þekkjum engan annan, er vjer getum 

leitab til. J^eir eru til í Öllum áttum, sem ekki aí) eins hafa 

kallab Krist Drottin sinn, heldur og þútzt skyldir ab gjöra þab 

hann býÖur, og hafa leitazt vib og munu leitazt vib, aí) gfóra 

sálir sínar ab musteri handa Gubs anda, svo kristin speki og rjett- 

vísi og ást og stabfesta og þoIinmS&i megi búa þar, og sýna sig 

i líferni þeirra, sem aldrei þykjast hafa gjört núg, nje vera or&nir 

fullkoinnir, heldur gleyma því, sera er á bak vib þá, og sækjast 

Gptir því, sein er fram undan, og leitast þannig vib ab nálægjast 

takmark sitt meir og meir. Allir þessir menn eru einn söfnubur, 

hvab úlíkir sern vera kunna, þvi þeir eiga allir saman, meb því 

þeir eru sameinabir í einni trú og einni von undir einum Drottni; 
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þeir eru hinn minni sÖfnufeurinn í hinum stærra, sem Drottinn hefir 

velþöknun á. 

Nu ef vjer viljum reyna, hver til Krists safna&ar heyri, þá 

látum oss einkum reyna sjálfa oss, því þú skalt ekki leitast vií) 

ab bægja öbrum frá himii sýnilegu kyrkju, heldur skaltu reyna til 

ab útvega sjálfum þjer hlutskipti í hinni úsýnilegu; því allt ágæti 

vort er í því fölgiÖ, ab vjer heyrum til hins sanna safnabar Krists. 

Til þess eigum vjer ab hjálpa hver ö&rum, og hin sýnilega kyrkja 

er einmitt ætluf) til ah sameina vi&leitni margra, svo ab vjer get- 

um vaxib til Krists, sem er höfubib, sannleikanum trúir í kærleika 

.(Ef. 4, 15). Verbi þá nokkrum y&ar eitthvab á af breiskleika, 

þá leibrjettib þjer, sem andlegir erub, hann meb högværb, en sjer- 

hver gæti ab sjálfum sjer, afe hann leibist ekki til syndar (Gal. 6, 

1). Ekkert er eins vibbjöfeslegt og dramb og hatur og drottnun- 

argirni og lastmælgi. En verbum vjer fyrir því í veröldinni, breg^ur 

oss ekki vib þab, því vi?) því * er ab búast í heiminiim; aptuv á 

möt megum vjer vonast eptir öí)ru í krisíinni kyrkju, því þar eiga 

menn ab temja vondar girndir, en ekki ah láta eptir þeim. 0 

þjer, sem viljib vera hinn sanni söfnubur Krists, minnizt þess, aí) 

þjer eigi?) a^ vera útvalin kynslöb, heilagt fölk, kjörib til eignar 

handa þeim, er ybur hefir leitt úr myrkrinu til síns aí)dáanlega 

Ijössl ybur mun opt íinnast, ab þjer sjeub ökunnugir og útlendir 

á jÖr^unni, því múgurinn skilur ekki hvab þab er, sem fylfi*^ 

sálir ybrar, og þykir ekkert varib í þab, sem þjer verjib til fifi 

ybru. þess fremur skulub þjer leitast vib ab Öblast öbal í hinum 

mihna söfnubi, sem ekki gjörir sig frábrugbinn ab líkamlegu látæbi, 

heldur ab ödaublegh ebli hægláts og högværs anda; þess fremur 

skulub þjer stunda, ab eiga frib vib þá, sem ákalla Drottin af 

hreinu hjarta. því hyab ættum vjer, þö oss væri aubib ab eignast 

allt, ef oss vantabi kærleikann? Gæti þab verib — sem ekki er 

— ab vjer hefbum næga vizku til ab skilja alla leyndardöma, eg 

hefbum þá trú, sem gæti flutt fjöll úr stab, og þö vjer megnubum 

ab gjöra kraptaverk, og Ijetum þeyta lúbur fyrir oss, svo menn 

sæu göbverk vor: hvab stobabi þab allt saman, ef kærleikurinn 

yrbi því ekki sarafara? 
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54. 
GUÐSORÐ OG BOÐUN iþESS. 

Kynslób su, sem nil er uppi, hefir lifaí) hina þri^ju fagnab- 

arhátíí), er haldin hefir veriÖ til minningar um mikilvæga endur- 

nýjung og lagfæring í kristinni kyrkju, því þá voru li?)nar þrjár 

aldir, frá því er Gub vakti þá menn, sem áttu ab vera þjónaf 

hans ab þessu verki. Sjerhver endurminningar dagur, sem settur 

er til minningar um þá hluti, sem orbib hafa fyrir löngu* síí)an, 

færir oss huggun og gleí)i. Vjer sjáum alstaöar votta þess, hvah 

mannlcgir hlutir eru skammvinnir. þær byggingar hafa verib til, 

sem menn ætlubu ah standa mundu um aldur og æfi, og eru samt 

hrapaí)ar til grunna; og þau afreksverk hafa veriÖ framin, er all- 

ur lýí)ur hefir starah á meí) hinni mestu undrun, en eru nú komin 

í gleymsku, svo þeir einir þekkja þau, sem rannsaka libnar aldir, 

og mörg þeirra eru jafnvel meí) öllu horfin; þau nöfn hafa verih 

til, er eitt sinn voru á allra vörum, en nú nefnir enginn þau 

framar. En þa& er og til, sem stendur stö&ugt og talafe er um 

og lætur sjá afleibingar sínar, löngu seinna enn sá, sem þai) 

framdi, er genginn á burt. Postulinn segir, eldurinn muni reyna 

hvílíkar aí) sjeu athafnir sjerhvers manns (1. Kor. 3, 13). Hrær- 

ingar tímans eru eybandi eldur, og hin ótrausta bygging verbur 

honum skjótt afe bráí), hversu mikib hjegóraaskraut sem á henni 

skín; en traustir steinar eru og til, sem tímalengdin fær ekki 

unnib á. 

Drottinn vor segir í annari líkingu: SjerhvaÖ, sem minn himn- 

eskur Fabir hefir ekki gróbursett, hlýtur ab verba upprætt (Matth. 

15, 13). Sjerhvab, sem sprottib er af hinu hverfula, á þegar í 

uppruna sínum fyrir sjer ab hverfa; sjerhvab, sem á ab standa 

stöbugt, hlýtur ab vera reist á því, sem stabfast er, hib sama og 

eilífa hlýtur a?) biiiast í því. þannig hefir kyrkja Krists stabfö 

stöbug, eins og höfundur hennar hafbi fyrir sagt, ab Öll völd hel- 

vítis skyldu aldrei á henni sigrast (Matth. 16, 18); þannig hefir 

og gubsorb stöbugt stabií), eins og sá haíbi fyrir sagt, sem sendur 
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var ab boba þab meb Öllum þeim fullkomleik og afli, sem því 

fylgir, er hann komst svo ab orbi: himininn og jörbin munu lííia 

undir lok, en mín orb munu aldrei undir lok líba (Matth. 24, 35). 

Og þegar vjer meS alvörugefni hugsum um Krists kyrkju og gubs- 

orb, þá leibumst vjer sjálfkrafa til ab hugsa um þab verk, er jeg 

nefndi rjett fyrir skömmu, hib mikla og dýrblega og stabfasta end- 

úrbötaverk kyrkjunnar. 

Hversu optlega hefir Gufe kjÖriÖ þab, sem fyrirlitib var í 

heimsins augum, til þess ab gjöra hinu volduga kinnroba (1. Kor. 

1, 27. 28). Sízt uggbi þab hina drambsÖmu menn, er höfbu verib 
I 

svo öskammfeilnir, ab setjast á veldisstöl Krigts, og leitazt vib ab 

ávinna sjer öll ríki veraldarinnar og dýrb þeirra í nafni Drottins 

vors, þött þeir vissu, aÖ ríki hans væri ekki af þessum heimi — 

sízt uggbi þá, ab munkur sá, er þeir hjeldu ab þegar mundi falla 

fyrir einni bannsetningu, mundi kveikja þann eld, er brenna mundi 

byggingar þeirra, og gjöreyba allri dýrb þeirra. Og sízt vissi þessi 

hinn rábvandi mabur þab sjálfur í fyrstunni, ab ákafi sá, sem í 

honum brann, væri gubleg köllun, er leiÖa ætti til svo ávaxtarsamra 

afreksverka. því Luter átti ekkert skylt vib hjegömagjama triíar- 

vinglsmenn, heldur veitti hann þeim mötstöbu meb öllu hinu mikla 

þreki og glöggskyggni sálar sinnar. Hann girntist ekki ab skrýba 

sig neins konar heilögum dýrbarljöma, hann þöttist ekki vera 

spámabur , og hafbi hvorki vitranir nje opinberanir frá ab segja; 

hann vildi ekki stybjast vib annaí) enn Drottin sinn og Frelsara, 

og hans heilaga og sáluhjálplega orb, og samkvæmt þessu orbi 

vildi hann reisa kyrkju Frelsara síns. 

því, sem er gefiÖ oss af gublegri náÖ, því, sem áunnib er 

meb erfibismunum og baráttu ágætra manna, því eigum vjer ab 

halda fastlega, og gjöra ekki lítib ur því, og láta þaÖ ekki vi^" 

gangast, ab ofureíli nje svik svipti oss því aptur. Og þar sem 

vjer nu erum játendur þeirrar kyrkju, er minnist Luters meb 

mikilli þakklátsemi, aÖ hun setur hann næstan postulum Drottins, 

þá ber oss aÖ vita þab og skilja og finna til þess, hverju hann 

hefir til leibar komib fyrir oss, hvílíkt ok hann hefir af oss broti&j 
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og hvernig líann leitafeist vií) ab koma kyrkjunni aptur í þab lag, 

a?) hún gæti náb hinum rjetta tilgangi sínum. 

Krists kyrkja er samfjelag, er mönnuhum ber a?) taka hlut- 

deild í. þetta segjum vjer met eins miklum rjetti, eins og vjer 

segjum í Ö?)ru tilliti, a?) ma?)urinn sje ekki ætla?)ur til a?) lifa einn 

útaf fyrir sig; Gu?) hefir ekki skapa?) oss til þess, vjer skulum 

gjöra oss fráskila ö?)rum mönnum, heldur til þess, vjer skulum 

leggja fjelag vor á me?ial, og hjálpa ö^rum og þyggja sjálfir hjálp 

í þessu samfjelagi, meb Gu?)s a?)sto?). þú átt ekki a?) fara á ey?ii- 

mörku og byggja þjer þar kofa, eins og einsetuma?)ur, heldur átt 

þú a?) reisa byggb þína í margmenninu, og leitast vi?i a?) safna ab 

þjer þeim, er sjeu vinir þínir, svo þjer geti?) a?)sto?)a?) hverjir a?)ra 

á lífslei?) y?)varri. þú átt ekki, þútt þú gætir, a?) taka þig út úr 

mannlegu þj(5?)íjelagi, heldur áttu a?i vera því til li?)s af öllum 

mætti, og leitast vi?) a?) endurgjalda samþegnum þínum a?) nokkru 

leyti hin miklu gæ?ii, sem Qelagi?) vít þá veitir þjer. Én nái nú 

stundleg farsæld ekki a?) þrúast, nema margir leggist á einn íaum, 

hvernig ætti þá hin andlega farsæld a?) geta þa?) ? þa?) er eins 

ör?)ugt, ef margir hjálpast ekki ab því, a?) finna sannleikann og 

iei?)a liann í Ijús og grei?)a úr honum, og gjöra hann ávaxtar- 

saman í mannlegu lííi, eins og a?) brjúta gulli?) upp úr íjöllunum, 

hreinsa þa?) og smí?)a úr því gersemar, er ekki verÖur gjört nema 

margir starfi ab því. Samíjelag þa?), sein mennirnir ganga í, til 

a?) ö?ilast þekkingu á þeim sannleika, sem gu?)sotta eílir, og gjÖra 

hann æ Ijosari og ávaxtarsamari í mannlegu Iiíi, til vizku og betrunar 

og huggunar, þa?) köllum vjer kyrkju. 

En þegar menn gjöra fjelagskap, hljóta þeir a?) koma sjer 

saman um eitthva?), þeir ver?)a a?) hafa eitthva?) fast og stÖ?)ugt sín 

á milli til grundvallar fjelagi sínu, annars væri eintömt sundurlyndi 

tig flokkadrættir þeirra á milli, en als engin sameining. Engin 

•^yrkja á aí) vera, nje má vera, slík samkoma manna, a?) hver segi 

þar og gjöri þa?), sem honum lízt, án laga og reglugjör?)ar. Sjer- 

hvert hús hlýtur a?) eiga sjer undirstö?)u, eigi þab ekki ab hrynja. 

Ög hver er þá undirstaba kyrkju Krists? Vjer nefnum 

hana nm leib og vjer spyrjum eptir henni; ( Krists kyrkju getur 
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enginn lagt annan gmndvöll enn þann, sem lagbur er, og þab er 

Jesús Kristur (1. Kor. 3, 11). Sje hann ekki sá, er vjer söfnumst 

ab, og köllum Drottin Vorn og Meistara, og látum orb hans leib- 

beina oss, og leitum oss frelsunar í því, sem hann hefir afrekab, 

þá gætum vjer kennt og ættum ab kenna kyrkjuna vib einhvern 

annan enn hann. Væri nú Drottinn vor og Meistari sýnilega 

nálægur á mebal vor, þá mundum vjer setjast vib fætur honum, 
% 

og nema af honum, og spyrja hann um sjerhvert mál, og hlýfea 

hverri bendingu hans. En vjer vitum, ab hann sagbi þegar vib 

postula sína, þeim væri þab til göbs, ab hann færi burt, því meb 

því einu móti gæti heilagur Andi komib til þeirra (J<5h. i6, 7); 

einungis meb því möti ab verba reyndir sjálfir, og venjast vib 

íhugun og áreynslu gætu þeir orbib hæfir til ab taka fyllilega vib 

áhrifum heilags Anda, og verba gagnteknir af sannleikanum, og 

alast svo upp, sem frjálsar verur, til gubsríkis. þannig væri þab 

oss ekki heldur til göbs, ab vjer gætum jafnan öblazt nýjar opin- 

beranir, og þyrftum ekki sjálfir ab leita sannleikans, og greiba 

hann meb umhugsun vorri út úr orbum Drottins, sem allir íjársjöbir 

vizkunnar og þekkingarinnar eru í fölgnir (Köl. 2, 3). En þar 

sem nú herra kyrkju vorrar er ekki sýnilega nálægur vor á mebal, 

hljötum vjer ab hlýba á vitnisburbinn um hann og kenningu hans. 

þenna vitnisburb hittum vjer fyrst, ab vísu nokkub myrkan, en 

eigi ab síbur mikilvægan og sannorðan í bökum spámannanna, 'sem 

Gub sendi á undan Drottni vorum til að greiba götu hans; og því 

næst finnum vjer hann Ijösari og fullkomnari í orbum postulanna, 

er Kristur sjálfur sendi út sem votta sína, þegar hann var kominn 

í heiminn, og gaf þeim vald til ab stofna kyrkju hans. því segir 

Páll postuli, er hann minnist á söfnuð þann, sem orbinn var til úr 

Gybingum og heibingjum, ab hann væri reistur á grundvelli post- 

ulanna og spámannanna' á þann hátt, ab Jesús Kristur væri sjálfur 

abalhyrningarsteinninn (Ef. 2, 10). Meban posíularnir lifbu og 

prjedikubu, voru þeir vottar Drottins vors og orða hans og kenn- 

ingar, en af því kyrkja Krists átti ab standa um allar aldir, 0» 

af því vitnisburbur postulanna mundi bráðum hafa orðib aflagíi 

borinn, ef að eins munnlegri sögusögn frá einni kynslöb til annarar 
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hefíii verib truab fyrir honum, þá hefir gubleg forsján sjeb svo um 

ab hann yrbi ritabur á helgar bækur, og þessar bækur varfeveittar 

í öllum byltingum libins tíma. En þegar nú þessar helgu bækur 

höfbu af mannlegu vjelræfei veriS faldar fyrir almenningi, svo 

fáeinum ab eins var leyft ab lesa þær rjett fyrir'náb, þá komu 

þeir Lúter og abstobarmenn hans aptur fram meb þær, pg luku 

þeim upp fyrir allri þjóbinni í landinu; og þegar mannlegar setn- 

ingar voru komnar í stab gubsorba, og hinir blindu leibtogar 

leiddu meb þeim hina blindu, þá komu þessir miklu menn fram 

er æ munu í minni vera, og gjörbu þab ab úrjúfanlegri reglu, ab 

gubsorb í hinum helgu búkum spámannanna og post- 

ulanna og ekkert annab skuli vera grundvöllur 

kyrkju vorrar. Einungis meb því múti, ab þessari reglu sje 

fylgt, verbur Jesús Kristur sjálfur abalhyrningarsteinninn. 

„Ekkert annab“ — þetta eru þeir fúsir á ab hafa eptir nú á 

dögum, sem fegnir vilja taka burt hvab af öbru, þangab til ekkert 

verbur eptir. En þessi orb eru ab eins neitunin; þay miba ein- 

ungis til ab verja villukenningum inngöngu í kyrkjuna; látuni oss 

ekki gleyma hinu, sem er fullt eins áríbandi, þab er: hvab þab 

sje, sem hin sanna kenning er á byggb. Kyrkja Krists á ekki 

svo sem ab hanga í loptinu, ebur vera reist á sandí; hún er ekki 

heldur nýtt hús, er nú eigi fyrst ab leggja grundvöllinn ab, svo 

hver sem vill geti lagt sín ráb og sinn skerf til þess; heldur er 

grundvöllurinn lagbur fyrir löngu, og enginn getur lagt annan 

grundvöll enn þann, sem lagbur er. En þab er giibsorb í hinum 

helgu búkum spámannanna og postulanna. Bækur spámannanna 

6ru ab vísu gamlar og myrkar í mörgu tilliti; og úr því, sem 

■^andskilib er í þeinti, má sjerhver, sem heíir þekking og skilning, 

leitast vib ab greiba, eins vel og honum er aubib; mörg ein frás^ga 

margt orbatiltæki mun jafnan verba nokkrum efa undirorpib, og 

* tilliti til þess, sem ekki snertir sjálft gubsorb, viljum vjer gjarnan 

veita hverjum fullt frelsi. l^n öidungis berlega geyma þessaf gömlu 

ritningar gublega opinberun, sjerlega bobun frá gublegri veru til 

inannanna, frábrugbna hinni náttúrlegu í hinum sýnilega heimi, í 

skynseminni og samvizkunni; öidungis berlega benda þær til þess, 
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sem koma átti í fyllingu tímans og verfea Öllum þjófcum til bless- 

unar; Ðrottinn Jehöva segir jafnan fyrir munn spámannanna: Sjá, 

jeg set undirstöbustein í Zíon, reyndan stein, dýrblegan hyrning- 

arstein, fullkomlega fastan, hver sem trtíir þarf ekkert ab óttast 

(Es. 28, 16)! Ef-nokkur reynir til aÖ ónýta þenna vitnisburb, þá 

leitast hann vi?) aí) hagga undirstöbu Krists kyrkju; ab vísu fær 

hann ekki rofib hana, jþví hun er obifanleg ura aldur og æfi, en 

verib getur hann veikli trtí annara ásamt meí) trtí sín sjálfs. þab 

liggur, eins og postulinn ab or^i kemst, skýla fyrir augum hans 

vií) lestur hins gamla testamentis, því einungis fyrir Krist verfeur 

henni af honura svipt (2. Kor,. 3, 14); og hvab getur hann þá 

fundib í bókura hins nýja sáttraála, er ekki stybjist aí) öllu leyti 

vib garala testaraentib, og postularnir vísa jafnan til ritninga 

spámannanna, er fullar sjeu af gublegum innblæstri (2. Tím. 3, 16), 

og segja jafnan: vjer höfum fundib þann, sem skrá& er um í 

bðkum lögmálsins og spámannanna (Jtíh. 1, 46), og Ðrottinn vor 

og mebalgangari þýddi sjálfur lærisveinum sínum þab, sem um 

hann var skráb í Öllum ritningum spámannanna (Ltík. 24, 27). 

En ef nokkur leitast vib aí) afraá, ekki ab eins vald hinna fornu 

spádóma heldur og vald Krists orba og vitnisburbar postulanna, ef 

hann kannast ekki vib neitt í þessu, sem honum sje æbra og hann 

eigi ab leitast vib ab fá skilib, en megi ekki dirfast ab taka neitt 

burt af því, þö hann geti ekki gripib þab, sem á aS vera leib- 

beining rannsökna hans og regla lífernis hans: þá getur trtí hans 

ekki orbib kristileg, því hun er ekki byggb á kristilegri undirstöbu. 

Lotning er ebli allrar gubhræbslu; hinn gubhræddi lýtur Gubi, og 

dirfist ekki ab deila á skepnu Gubs, nje á gublega handleibslu, 

þött þab sje surat í þessu efni, sem skammsýnn skilningur hans 

fái ekki skilib, nje sjái til hvers vera eigi; þannig nálægir sig og 

kristinn mabur orbum Drottins meb lotningu, hann viburkennir, ab 

þau sjeu sett til vitnisburbar handa öllum kynslöbum, hann vibur- 

kennirab í þeim sjeu orb hins eilífa lífs, hann leitast vib ab 

skilja þau æ Ijösar og fullkomnar; en sje svo nokkub, er honum 

sje myrkt og torskilib, þá þegir hann og veit, ab meiri þekking 

og reynsla getur kennt margt, sem vjer höfum ekki ábur getab 
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skiliíi, hann veit, sA hjer á jörííu er mörg háleit og heilög ræfea, 

sem oss er myrk og fyrst verbur ur greitt, þegar vjer í ö&rum 

heimi fáum aí) skofea augliti til auglitis. Hvernig sem á stendur, 

eigum vjer aí) forbast a& rýra gu&sorb, þangab til þab verbur ekki 

ofvaxih skynsemi vorri, eins og hún nú er, en kappkosta heldur 

a?i auka skynsemi vora, svo ab hún fái gripií) fyllingu Gubs oríia. 

Undirstaba kyrkju Krists er þá gntsorh, sem varíiveitt er 

handa oss í hinum helgu ritningum spámannanna og postulanna; 

og svo ekki neitt annab. Efeur hvaí) ættum vjer afe setja til jafns 

vít þa?)? ætti þaí) ah vera fornar sögusagnir, er gengib heí^u 

munn frá munni? En hvar finnum vjer slíkar, er á allan hátt 

sjeu trúanlegar, og vjer getum nokku?) af lært í raun rjettri? 

þab hefir sýnt sig of vel, hvílíka byrbi leggja má á samvizkur 
4 

manna, og hvílíkur samsetningur getur komtó í stab hinna gublegu 

sanninda, ef farib er a?) meta sögusagnirnar til jafns vib hib 

sta&festa gu&sorí). E&ur eigum vjer þá a& vonast eptir nýjum 

opinberunum ? 0! þá væri alls konar trúarvingli leyít) innganga í 

kyrkju Krists. Ekkert fyrirheit er til, sem bo&i komu nýrra 

spámanna, og enginn heíir heldur enn komi& í Ijús, er hafi geta& 

sta&fezt sendingu sína, e&ur haft nokkurt þvílíkt tákn í för me& 

sjer, er hafi getab gjört einlæga vini sannleikans efablandna; þeir 

sem hafa dregi?) sjer fávísa raenn me& hjegúmlegum brög&um, 

hafa skjútt or&ií) sjer til minnkunar, ásamt me& hinum blindu 

áhangendum sínum. E&ur hefir kyrkjan sjálf otakmarkab atkvæ&i, 

svo henni sje frjálst ab bæta nokkru vib gubsorí), og meta svo 

'^i&bætirinn til jafns vi& þab? Vjer trúum því sannlega, a& Gu&s 

helgiir Andi sje enn þá máttugur í kyrkju Krists, og í sjerhverjum 

^^anni, sem einlæglega lýkur upp hjarta sínu fyrir honum; en 

hyrkja Krists er mannlegt samfjelag, og í öllu því, sem mannlegt 

getur villan hæglega blandazt saman vib sannleikann. þab á 

hjer vib sem annarstabar, a& vjer eigum a& rannsaka alla 

- hlutij og‘halda einungis hinu gúba (I'. þess. 4, 1). En þegar vjer 

^tlum ab gjÖra þessa rannsokn, þegar vjer ætlum ab greina 

sannleikann frá villunni, þá ber aptur a& því, a& vjer höfum ekkert 

miba vií), nema gubsor?) sjálft, sem er og verbiir hin eina og 
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órjufanlega regla fyrir öllu því, sem kenna á í kyrkjunni. Sjeu 

nokkrar abrar bækur, er vjer álítum ab sjeu sÖnn játning kristinnar 

truar, þá kemur þaÖ til af því, ab þær eru samhljö&a gubsoröi, 

sem aí) eitt saman er undirstaöa kyrkju Krists. 

Eu á þessari undirstöbu ber oss ab byggja. Borg 

Gubs er ekki komin albúin nifeur til vor af himni, svo vjer þurfum 

ekkert ab gjÖra, nema horfa á; heldur á kyrkja Krists, eins og 

allt, .sem cr gott og fagurt á jör'&unni, afe eflast æ nieir og meir 

af mannlegri tilstilli, eptir leifebeiningu orSa hans og meí) abstoh 

Anda hans. Posíulinn kallar kyrkjuna musteri Gubs, en hann 

segir ekki musteri þetta sje þegar algjört, heldur segir hann, aí) 

á undirstöbu sinni vaxi öll þessi bygging tii heiiags musteris í. 

Drottni (Ef. 2, 21). Hann segir, aÖ Drottinn vor hafi gjört suma 

ab postuium, suma ab spámönnum, suma aí) gubspjallamönnum, 

suma'ab hirí)urum og kennimönnum, til fullkomriunar heilögum, 

til forstö&u embættisins, til uppbyggingar líkama Krists, þangaí) 

til vjer Öblumst allir eining i trúnni og viburkenningu Gu&ssonar, 

og Iiöfum náö fullorÖins aldri og fullkoranum þroska Krists safnabar 

(Ef. 4, 11 og nn. vv.). Gubsorb á ekki ab liggja í felum, þab á 

ab koma í Ijös og verba bæí)i prjedikab og heyrt. Og vjer eigum 

ekki ab prjedika á þann hátt, ab vjer einungis lesum upp heilaga 

ritningu, heldur eigum vjer ab þýba sannleika þann, sem hún hefir 

ab geyma, útskýra hann á vora tungu, heimfæra hann til vorra 

tíma og vors ástands, og leitast vib ab leiba hann inn í hjöríu 

mannanna, svo hann geti orbiS ávaxtarsamur í tní og líferni þeirra- 

þetta er gjÖrt meb mörgu möti í söfnubunum, tií þess eru einkuiu 

hinar einstÖku kyrkjur reistar alstabar í kristnum löndum er kristiu 

alþýba kemur saman í til aí) heyra gubsorb prjedikab, oig til þ^ss 

eru þeir settír, sem postulinn kallar hirÖara og kennimenn. 

svo sannarlcga sem Gub er ekki Gub öregiunnar, heldur 

fribarins, og svo sannarlega sem allt í kyrkjunni á ab fara fra*u 

meb sömasemi og reglu (1. Kor. 14, 33), svo sannarlega luá 

ekki sjerhver dirfast ab troba sjer fram til a?) kenna. Mundu allir 

vera kennimenn V segir Páll postuli (I* I^or. 12, 29j, og annar 

postuli segif: bræÖur mínir! margir yÖar gjöri sig ekki aí) kenni- 
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mönnuni og viti, aí) ábyrgbarhluti vor verfeur meiri (Jak. 3, I). 

Hih mikilvæga og heilaga embætti, ah kenna í kyrkjunni, útheimtir 

slíka þekkingu, ah sjerhver mabur hefir hana ekki til ah bera, og 

slíka ástundun, er sjerhver hefir ekki haft nje mun hafa. En 

þútt einstakir inenn sjeu settir einmitt til þessa starfs, hafa þeir 

samt engan veginn lykil þekkingarinnar svo algjörlega á sínu valdi, 

aí) þeir einir skuli Ijúka upp og loka, og þátt sjerhver maíiur 

eigi ekki ab taka sjev dómaravald í kyrkjunni, þá á samt sjerhver 

ah rannsaka, hverju hann trúi sjer til sáluhjálpar og rannsaka 

þah, samkvæmt því orc)i, sem allir menn nú um stundir, Gufei 

sje lof! geta ab komizt, samkvæmt hans orhi, sem er leií)togi allra 

vor (Matth. 23, 8). Enginn getur lagt annan grundvöll enn þann, 

sem lagbur er, og ekki er lagbur af eintúmum manna höndum ; 

en á þessum grundvelli verbur, eins og postulinn segir, byggt úr 

gulli og silfri og dýrmætum steinum, en líkk úr trje og hálmi; 

sjerhver hyggi ab, hvernig hann byggir, því þah mun verfea 

rannsakah, hvílíkt ab sje verk sjerhvers manns (1. Kor. 3, 10 
0. n. V.). 0, þú Andi sannleikans ! yfirgefbu oss ekki ab verki 

voru, svo þab fái stabizt rannsöknina. því ef vjer sækjum dýrmæta 

steina í djúp sannleikans og bygj^um úr þeim, þá mun þab 

standa stöbugt, er yjer byggjum, dagsljásib mun skfna blíblega á 

þab, og eldurinn mun ekki fá eytt því; en ef vjer byggjum úr 

^rje og hálmi, þá sýnir dagsbirtan hjegðma vorn, og þaí) sem 

vjer byggjum, sundrast úbar enn þab rís. Vjer erum kalla&ir 

ab standa í gegn lyginni, og eigum ab leitast vib ab rífa þa& 

^llt nibur, sem hún hefir reist. En látum oss aldrei gleyma því, 

vjer erura engu sí&ur kallabir til ab stybja og styrkja sannleikann, 
til ab eyfea villunni, og vökum og bibjum, svo yjer reynum ekki 

III ab rífa neitt þab nibur, sem reist hefir verib eptir reglu sann- 

leikans. þab er skammrar stundar verk ab rjúfa, en lengi verib 

reisa aptur. Og eins og Drottinn vor og Meistari sag&i um 
^jalfan sig, ab hann væri ekki kominn til ab önýta lögmálib, held- 

til ab fullkomna*þab (Matth. 5, 17.), svo eigum vjer og ab forb- 
^st ab afmá neitt af því, sem áunnib er, hversii lítib sem vera 

l^ynni, heldur kappkosta ab fullkomna þab allt samkvæmt Gubs 
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vilja. Sjerhver rannsaki fyrst og framast verk sín sjálfs, áí)ur enn 

hann fer aí) rannsaka verk annara, svo þab fái stabizt rannsáknina. 

Látum oss um fram alla hluti leitast vií) ab efla lotninguna fyrir 

þvf orbi, sem á ab vera abstoí) vor í umróti tímanna, og athvarf 

vort í sjerhverri neyí), og leifcbeining vor í rannsákn vorri, og regla 

vor í líferni voru, og huggun vor í lífi og í dauba. 

SKIRNIN. 

Eins og morgunstjariian boí)ar daginn, og segir fyrir, ab sólin 

muni upp renna innan skamms og skína yfir ÖII ríki veraldarinnar, 

eins bobabi koma Jöhannes skírara, aí) sá væri í nánd, er feburnir 

hefíiu átt von á. Jöhannes var ekki Ijósib, heldur átti hann ab 

vitna um Ijösib (Jóh. 1, S); hann var ekki Kristur, heldur var 

hann sendur á undan honum (Jóh. 3, 28), tii aí) grei&a honum 

veg. Hann var spámabur, og þó miklu meiri enn hinir fyrri 

spámenn (Matth. M, 9), því sjerhver hinna fyrri spámanna 

hafbi sagt fyrir óljósum orbum, hvab einbvern tíma mundi fram 

koma, en Jdhannes benti á þaí), er þegar átti ab birtast, svo * 

segjandi: Sá er nú kominn mebal ybar, sem þjer þekkií) ekki, sá 

sem koma mun eptir mig, og hefir verií) á undan mjer, hans sko' 

þvengi em jeg ekki ver&ugur ab leysa (Júh. 1, 26.27). Og meb 

því Jóhannes skyldi kallast spámaí)ur hins hæsta, og vera fyrir- 

rennari Drottins vors og búa honuin veg (Lúk. 1,76), fyrirleit hann 

snemmindis veraldlegan munab og veraldlegan hagnab, hann var á 

eybimörkum ■ og herti þar líkama sinn til íbúbar hinni styrku sálj 

þar gekk hann fram í krapti og anda Elíasar (Lúk. 1, 17), þar bóí’ 

hann upp rödd sína, og allur Gybingalý'bur dreif til hans. En bann 

prjedikabi ekki til þess, ab safna ab sjer forvitnum mönnurn 

hrífa á þá um stundar sakir, heldur sagfei hann: ef þjer viljib umflyj^ 
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tilkommandi rei&i, þá verbib þjer ab bera þá ávÖxtu, er sambjdbi 

■ betrubu hugarfari (Matth. 3, 7. 8). Og til ab gjöra greinarmun á 

þeim, er einungis mundu segja, ab þeir hefbu heyrt prjedikun Jó- 

hannesar eins og abrir, og hinna, er mundu íhuga hana og laga 

þar eptir breytni sína, þá tók hann upp skírnina úti á eybimörkum 

Judeulands. 

þafe er mönnum úkiinnugt, hvort ab skírnin tíbkabist áfeur meb 

Gyfeingum; en ef svo hefir verib, þá hafa þeir ekki skírt abra enn 

heibingja þá, er tdku trú þeirra; því sjálfa sig álitu þeir heilaga 

þjúb og Gubi þúknanlega, þá er ekki þyrfti ab hreinsast í skírninni. 

J>ar í mot vitnabi Júhannes, ab þeim væri þab engin líkn, þú þeir 

væru kallabir börn Abrahams; exin, segir hann, ríbur þegar ab rút- 

um trjánna, og hvert þab trje, sem ekki ber gúban ávöxt, verbur 

upp höggvib og í eld kastab (Matth. 3, 9. 10). Hann hafbi skírn- 

ina til þess ab merkja þab, er hann heimtabi, því eins og vatnib 

hefir þá náttúru, ab þab eybir saurindum, eins skyldu þeir, sem 

fyrir skírnina teknir yrbu f hib nýja fjelag, hreinsast af andlegum 

saurindum og helgast í gubsútta. 

En Júhannes vottabi sjálfur, ab liann skírbi einungis í vatni 

til lifnabarbúta, og ab sá, er eptir hann kæmi og yrbi honum 

meiri, mundi skíra nieb heilögurn Anda og eldi (Matth. 3, I I). Jú- 

hannes gat vakib samvizkur manna, mátturinn í orbum hans gat 

komib mönnunum til ab láta af margs konar syndum, en hib nýja 

líf gat enginn tendrab í hjörtum mannanna, nema sá einn, er send- 

ur var til ab lífga hib dauba. þ>egar Kristur kom, var hann all- 

úlíkur fyrirrennara sínum; þvi lögmálib, sem fer á undan fagnab- 

^rbobskapnum, á ab úgna og hræba, og lýsa Gubs reibi yfir synd- 

mni; en fagnabareyrindib lýsir Gubs miskun yfir þeim, er hans 

leita, og tendrar meb því trúna, vonina og kærleikann. þú tilsetti 

Kristur einnig skírn, og meb því sú tilskipun-verbur æ ab haldast 

^ kristinni kyrkju, og allir vjer höfum skírn tekib, og nibjar vorir 

niga ab taka hana eptir oss, eigum vjer ab leitast vib ab komast 

^ rjettan skilning um ebli kristilegrar skírnar. 

Rækileg íhugun veraldarinnar og ástands hennar lætur án efa 

®Jerhvern, sem hreinskilinn er, sanna orb postulans, ab allur heimur- 
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inn velkist í hinu vonda (1. Jóh. 5, 19). Vjer dyljumst engan veg- 

inn vií) þabj sem gott er í veröldinni, vjer sjáum daglega umhverfis 

oss, aö Guí) lætur sig ekki án vitnisburbar, er hann gjörir oss gott; 

vjer viburkennum ,einnig í hjavta voru, ab hver gáfa og hver fýsn, 

sem Gub kefir innrsqtt oss, mihar í Öndverhu til göhs, og af) vjer 

erum enn Gubs ætt, eptir því sem postulinn ab orhi kemst (Post 

17, 29), og ah það er í oss, er endurnýjazt getur eptir mynd 

hans, er sköp oss (Köl. 3, 10). En hin sýnilega paradís ér ekki 

ein saman horfin, heldur er einnig spillingin runnin inn í hjörtu 

allra manna, og hefir skemmt og afiagah þah, er gott var í sjálfu 

sjer og Öndverhlega, guhsötti og ást á Guhi haldast ekki vif), 

sannleibi og rjettvísi eru orhin mönnum svo Ijettvæg, þeir sökkva 

sjer ýmist nifeur í ömennsku, eha fýkjast í jarf)neska muni raeb 

áköfum og saurugum girndum. Mö&a spillingarinar atreymir í 

gegnum allar kynkvíslir, og maburinn fæbist ekki nú á dögum eins 

og hinn fyrsti mabur kom frá hendi Skapara síns, vjer erum allir 

í syndinni getnir, og erum á marga vegu hábir veröldinni, . er velk- 

ist í hinu vonda. Mehvitundin um þetta knýr oss til ah léita til 

Frelsara veraldarinnar, og hlýf)a fagnaSareyrindinu um hann, er 

sjálfan sig gaf í dauf)a, af) vilja Gubs Föfeur vors, vegna synda 

vorra, svo a?) hann frelsahi oss af öfarsæld yfirstandandi aldar (Gal. 

1,4). En frelsi þaf), er Krisíur heiíir oss, er ekki í því fölgif), ab 

hann muni taka oss úr veröldinni, heldur í því, ab hann muni, 

ábur enn vjer yfirgcfum veröldina, gjöra oss hluttakandi endurlausnar 

þeirrar, er hann heíir afrekah. En þah gjÖrir hann meb því eina 

möti, ah vjer af)hyllumst hann af öllu hugskoti voru, og í því . 

skini tilsetti hann skíriiina. þegar hann sendi frá sjer lærisveina 

sína ab boha fagnabareyrindib um Öll ríki veraldarinnar, þá baub 

hann þeim ab skíra í nafni Föbur, .Sonar og heilags Anda (Matth. 

28, l9); og þegar hann lýsti dömnum yfir þeim er ekki trua, þá 

bætti hann vib fyrirheitih til þeirra, er trúa, því skilyrbi, af) þeir 

Ijetú skírast (Mark. 16, 16). 
/ 

A þeirri nöttu, er einn af höf&ingjum Gybingja kom til Jesú, 

sagbi hann þegar þessi hin merkilegu orb: ef maburinn fæbist ekki 

af vatni og anda, getur hann ekki fengib inngöngu í gubsríki (Jöh. 
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3? ö); og hver getur efazt um, hann hafi meh þessum or&um 

bent til skírnar þeirrar, er lærisveinar hans veittu þeim, er á nafn 

hans vildu trua? þab var eins og hann segbi: sála þín er snort- 

in af krapti sannleikans, þú erí farinn ab hallast til hans, þab getur 

vevib, þú sjert ekki fjarlægur gubsríki; en þú ert enn á reiki, þú 

fyrirverbur þig enn fyrir mig og orb mitt, þú leynist á fund minn 

eins og þú hefbist eitthvab illt ab ; og þess vegna ertu ekki enn 

hluttakandi gubsríkis, því þab lýkst ekki upp nema fyrir hinum 

trúubu; getirbu trúab, þá muntu sjá dýrb Gufes, þá muntu ekki 

fyrirverba þig ab kannast vib trú þína ebur taka skírn, til merkis 

um ab þú trúir, þá muuu kraptar himnaríkis birta sig í þjer og 

blessun þess verba hlutskipti þitt. 

Ab vísu var þá og lengi eptir allt öbru vísi ástatt, enn nú 

er. þegar einiiver tók skírn, þá yíirgaf hann ab sönnu ekki veröld- 

ina, og þurfti ekki a!t ílýja samfjelag annara manna, og átti, eins 

og postularnir gjörbu, ab vinna sjer brau?) eptir sem ábur, og full- 

nægja hverri skyldu af meira fúsleik og meiri samvizkusemi; en 

hann gekk þ<5 í eitt lítib fjelag, sem veröldin hatabi, og þola varb 

hábungar og ofsóknir, svo ab margir urbu jafnvel ab tæma hinn 

sama bikar, sem Drottinn þeirra og Meistari hafíii tæmt, en í erfibi, 

baráttu, motlæti, píslum og dauba áttu þeir, sem í því voru, fyrir 

trú, von og kærleika ab ávinna sjer úbalsrjett í hinu himneska og 

eilífa ríki. Flestir þeir, er þá voru teknir í fjelag þetta, voru á 

þeim aldri, ab þeir vissu hvab þeir gjÖrbu; ábati, vinsæld og mun- 

abur tældu þá ekki til ab ganga í þab, þess vegna þurfti hugprýbi 

til þess; þeir sem vib skírninni túku, hafa sjálfsagt á undan verib 

örábnir og efablandnir langan tíma ebur skaraman, en síban Öblazt 

sannfæringuna í hjarta sitt, en ekki haftþor til ab ganga vib henni, 

þangab til þeir hafa rábib af um síbir ab þjóna ekki tveim herr- 

um lengur, og fyrirverba sig ekki framar fyrir Krists fagnabarbob- 

skap; og þegar hann hefir síban af einlægu hjarta gjört sáttmála 

gúbrar samvizku vib Gub, fyrir hinn krossfesta og upprisna Jesúm 

Krists, þá hefir þab efiaust verib Gubi þóknanlegt, þá hefir Gub 

þegib fúrn hans og stabfest í skírninni gjörban sáttmála, veitt hon- 
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um gjaíir Andans, og látií) Krists fagna&arboöskap verí)a honum 

krapt til sáluhjálpar. 

þetta h\t) litla Qelag hefir sífcan aukizt og margfaldazt svo þa^ 

nær yfir lönd og ríki, og í kristnum löndum fylgir því engin þreng- 

ing nje hætta ab kalla sig kristinn, heldur fylgir því jarfeneskur 

hagur; skírnin er meira ah segja nú á dögum sjaldan í valdi þess, 

er hana hlýtur, nje sprottin af þekkingu hans og áformi, heldur 

eru ungbörnin skírb, ábur enn þau vita hvah fram fer, og nefnd 

kristin um leife og þau hljúta þa?) nafn, er þau eiga sí?)an ab hafa. 

Er þab rjett gjört, si!b ráha þannig hag barnsins án þess samþykkis, 

og bíba ekki þess tima, a^ þab geti sjálft kosib hvort sem þab vili; 

er þah, rjett gjört ab gefa, fyrr eiin barnib hefir vit á ab bifeja? 

þeir hafa jafnan til verib, er vildu fyrirmuna þab; stundum 

hafa þeir sagt, ab meb því ab skírnin gjöri kost á fyrirgefningu 

syndanna, þá skuli menn ekki ílýta henni, fyrr enn eins og búib 

sje ab safna syndum og saurgun handa skírninni ab afmá, og því 

hafa margir skotib skírninni á frest allt til hinnar síbustu stundar, 

til ab geta unab sjer því lengur vib syndir sínar; stundum hafa 

þeir borib fyrir sig, ab þott barnib sje borib í synd, og saurgab 

af arfgengri spillingu, og þurfi Krists líknar, þá- finni þab framanaf 

ekki til spillingar þeirrar, er þab þurfi af ab leysast, og geti ekki 

unnib til miskunar Krists meb ibrun og apturhvarfi, og ekki bundib 

heit skírnarinnar, sem fyrirheit hennar sje þú allt undir komib. En 

í kristinni kyrkju hafa menn ætíb munab til orba Ðrottins, þá er 

börnin voru til hans /ærb, svo ab hann legbi hendur yíir þau. Læri- 

sveinum hans þútti útilhlýbilegt ab leiba fram börn, sem ekki Iiefbii 

vit á, hvab vib þau væri átt, til ab láta blessa þau. En Drottinn 

vor þykktist vib þá og túk svo til orba: Leyfib börnnnum til mín 

ab koma og bannib þeim þab ekki, því slíkum heyrir gubsríki til 

(Mark. tO, 13). þessi orb skiljum vjer ellaust eins og Drottinn 

hefir til ætlazt, ef vjer fyrirmunum ekki börnunum ab komast 

fyrir skírnina í samfjelag vib hann, sem er Frelsari allra manna. 

' Vjer vitum ab. postularnir hafa optar enn einu sinni skírt menn 

meb Öllum hjúum þeirra (Post. 16, 33. t.Kor. 1, 16), og þá er 

ekki líklegt, ab Fabirinn hafi fyrirmunab börnum sínum ab koma 
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til Drottins ásamt sjálfum honum, og látií) þau vera eptir í sam- 

fjelagi heibingja eba Gyfeinga, sem hann var sjálfur aí) yfirgefa, 

eí)a ab postulunum hafi úr minni li?)i& þa5, sem Drottinn hafÖi 

ávítab þá um. Og þá menn sjeu koranir til vits og ára, og þeim 

sje alhugab aí) taka skírn, þá eiga þeir samt ekki fyrirheit Drott- 

ins vors, því eptir því sem postulinn ab orSi kemst, frelsabi Guí) 

oss xn&t endurfæbingar lauginni, ekki vegna rjettlætandi verka, sem 

vjer höfum gjört, lieldur af náb sinni (Tít. 3, 5), og vjer glebjumst 

vife þá tilhugsun, a?) hinn eilífi, himneski, miskunsami kærleiki nái 

til barnsins og blessi þab, ábur enn þab hefir vit á því, ef)a veit 

hvab vif) þaf) er átt, og þegar þaf) vaxi upp, þá finni þaf), af) þab 

sje komib í þab samfjelag, sem þaf) eigi af) verba í meb Gubs 

hjálp. 

En aubskilif) er, ab ef maburinn á ab hafa not þeirra gæba, 

sem kristninni fylgja, þáverburhann ab tileinka sjer þau í trúnni, 

þá verbur hann ab færa sjer í nyt skírnarrjettindi sín og halda 

skírnarheitin. þab er því fullkomlega tilhlýbilegt, ab unglingurinn 

endurnýi og stabfesti skírnarsáttraála sinn. Jeg tala um unglinginn, 

þegar veröldin tekur ab Ijúkast upp fyrir honum, og hann kann 

ab eiga fyrir höndum af) yfirgefa foreldra sína og fara þangaf) 

sem enginn hefir gát á honum, og fáir verba til af) leggja honum 

ráb, og liann á sjálfur ab sjá um sig, og opt og einatt hefir engan 

hjálparmann, og heyrir ekki annab enn spott og dramb veraldar- 

innar, ginningar munabarins og tilhvatningar ágirndar og hjegúma- 

girni, í stab áminninga, vibvarana og upphvatninga, er hann ábur 

heyrbi jeg tala um unglingiim, þegar hann er þroskabur og 

skilur hvab vib hann er mælt, og veit hvab hann talar sjálfur; þá 

segjum vjer til hans: Viburkennir þú, ab þab sje til vont, svikafullt 

og skabsamlegt vald, sem umkringi oss Öllu megin, og viburkennir 

þú, ab þab sje ovinur Gubs og manna og sálar þín sjálfs, og viltu 

afneita þessu valdi? villt þú abhyllast, í sannri og lifandi trú, Gub 

almáttugan Föbur, Drottin og Skapara himins og jarbar, og þann, 

er hann seudi Jesúm Krist, sem í frá eilífb er sameinabur Föburn- 

um, gjörbist mabur og bröbir vor og vakinn af dauba til rjettlæt- 

ingar oss, og heilagan Anda, sem kemur af himnum í hjörtu þeirra, 
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er haiis æskja, og býr þá og lagar undir guítsríki? viltu muna, 

hvab þu hefir heyrt og numib, og hverju þú hefir heitib í æsku 

þinni, og gleyma því ekki, þú ab veröldin gleymi því, heldur muna 

til þess jafnan vib vinnu þína og í freistingum þínum, í meblæti og 

mótlæti, og varbveita þab þangab til þú verbur spurbur, hvernig 

þú hafir efnt loforb þitt? Svari þá unglingurinn, ab þab vilji hann 

víst, þá blessiim vjer hann, og yeituih honum full rjettindi í söfn- 

ubi vorum. 

Samt sem ábur getur verib, ab ekki fylgi hugur máli, enda 

eru menn ekki sjálffábir um þetta meí) öllu; því kristnir söfnubir 

raega ekki láta þab vibgangast, ab hinir ungu alist upp án fræb- 

ingar í kristinni trú, ebur ab mebul nábarinnar sjeu vanrækt, og 

vjer sem eldri erum, verbum ab láta sjá vott þess, ab vjer höfum leitt 

hina ungu, er oss var fyrir trúab, til þekkingar á Kristi, og reynt 

ab glæba í hjörtum þeirra trú og gúban ásetning, og festa þá vib 

hann, sem er Frelsari allra manna. En svo er þab undir sjálfum 

þeim komib, hvort þeir vilja vib kannast, ab'skírnin gildi nokkub 

og skuldbindi þá, og því ríbur ekki mest á því, hvab fram fer 

fyrir manna sjúnum, heldiir á því, hvab fram fer milli, Gubs og 

mannsins sjálfs; því skírnin er, eptir því sem postulinn ab orbi 

kemst, ekki burtnám saurinda aflíkamanum, heldur sáttmáli gúbrar 

samvizku vib Gub fyrir upprisu Jesú Krists (I.Pjet. 3, 21). þenna 

sáttmála getur enginn gjört fyrir vora hönd, og rjett stabfesting 

skírnarinnar er því ekki fdlgin í orbum heldur í huga, hún er í 

því fúlgin, ab maburinn hugsi, eins og postulinn krafbist af hinum 

blálenzka manni, er beiddi hann skírnarinnar: .1eg trúi, ab Jesús 

Kristur sje Sonur Gubs (Post. 8, 37), jeg trúi, ab af honum ein- 

um sje bjálpræbis ab vænta, því mÖnnunum er ekkert aimab nafn 

gefib, ef þá megi húlpna gjÖra (Post. 4, 12), og fyrir því vil jeg 

abhyllast hann, og trúa á hann í lífi og í dauba, og verba þannig 

í samfjelagi því, er jeg er í tekinn fyrir skirnina; jegtileinka mjer 

skyldur þær og rjettindi þau, er henni fylgja. 

Nú kynni einhver ab segja, ab trúin sje þú ætíb mest áríb^ 
% 

andi, og meb því ab trúin hafi fyrirheitib, þurfi ekki skírnarinnar 

vib; og vjer þrætum meb engu múti, ab hver, sem hefbi sanna og 
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lifandi trtí, ytbi fyrir hana hluttakandi sáluhjálparinnar, þó eitthvaí), 

sem hann gæti ekki ab gjört, heffei bægt honum frá skírninni. En 

er skírnin óþörf fyrir þab ? Maburinn gæti ab sÖnnu nærst aumlega 

af villiávöxtum Jarfearinnar; ep er samt vanþörf á, a& Gub gefi 

honum betri fæ&slu, til a!t endurnæra hann og efla krapt líkama 

hans ? eba var þaÖ óþaríi, er Drottinn tilsetti náí)armeí)ul, til a^ 

glæba truna og vonina og kærleikann, og vekja til fyllra og glaí)- 

ara lífs? þegar móbir þín fæddi þig í heiminn, var þjer gefií) 

mannsnafn og þegnrjettur á jörfeu, og tilkall ab þínu leyti til þeirra 

gæba, er þessi heimur megnar aö veita; en þegar Drottinn vor 

tók vib þjer fyrir laug endurfæbingaripnar, hlauztu nafnib kristinn, 

og þegnrjett í liinu himneska ríki og hluttekningu þeirra gæfea, er 

Kristur kom ab veita. Ab sönnu er skírnin ekki sama og hin 

andlega endurfæbing; en allt í frá þeirri tíb, er þu varst skírfeur, 

hefir þÓ heilagur Andi kallaí) þig og verií) þjer nærstaddur, og 

bohií) þjer þær gjafir, er umbreyta manninum aí) hug og hjarta, 

og endurfæba hann til hins eilífa lífsins. Heíir þá nokkurn tíma 

sagt vib sjálfan þig í fullri alvöru: jeg finn, ab jeg er bundinn af 

því valdi, er þá umkringdi mig ? eba segir þú þaí) nú á þessari 

stundu? sje svo, þá ertu rjettlættur fyrir Gubs miskun og hluttak- 

andi hins eptirvænta eilífa lífs (Tít. 3, 7). því þegar þessi orí) 

voru fyrst sögí) yfir þjer í skírninni, var þafe ekki einungis eptir 

mannlegri tilskipun og ekki í nafni neins manns, heldur i nafni 

Drottins þíns og Frelsara; þá voru þau sÖgb einmitt til þín, en til 

einkis annars, og viljir þú enn tileinka þjer þau, þá ná þau til þín 

jafnt og hvers annars. Hver hefir ekki reynt, aí) sálin getur trúaí) 

því, ab Jesús Kristur hafi komií) frá Gub\ til ab frelsa veröldina, 

en ab trú þessi getur þó verib svo dauf, ab hún glæfeir ekki fjÖr. 

og fögnu?) í hjörtum vorum ? þa& er eins og oss finnist, ab allt 

saman þetta snerti einungis allt í sameiningu, en ekki neitt einstakt 

— snerti, segi jeg, veröldína alla saman, eba einhverja útvalda, 

en ekki oss. þá vantar trúna eitt af því, sem mest á rföur, sem 

er, a?) tileinka sjer, ela heimfæra til sjálfs síns. En svo ah þetta 

vanti ekki, þá eru tilskipuh þau hin helgu embætti, er vjer köllum 

„sakramentin,“ og veitt eru hverjum manni útaf fyrir sig. Skírn- 
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in er ekki prjedikun um rjettlætingu og eilíft líf fyrir Krist, heldur 

er hun þjónusta, er Drottinn vor hefir bohib ab veita skuli hverjum 

manni. Hvert þab barn, sem fætt er í kristnu landi, þó þafe sje 

svo lítilmótlegt, ab mennirnir hirbi ekki um, hva& því líbur, og þó 

þaS væri fætt í veslasta hreysi og í.jötu lagt — þá fyrirlítur 

hann þab ekki, er reyndi sjálfur hií) sama, ^og vjer þjónustumenn 

hans fyrirlítum þab ekki, heldur segjum vjer: Frelsari veraldarinnar 

sameinar sig þjer í skírninni, og viljir þú meb tímanum sameina 

þig honum í sáttmála góbrar samvizku, þá ertu í hlutskipti meí» 

honum, og öblast híb eilífa lífiíi til jafnabar vib hvern af þeim, 

er sýnast vera mestir Gubs ástvinir. 

Er þá svo aubvelt ab tendra í oss trúna og glæfea hana, aí) 
/ 

vjer þurfum engan þann pant, er hún megi aukast af? 0, þú 

höfundur og herra safnaí)ar vors! þú þekktir hjörtii vor betur, enn 

hinir tilfinningarlausu vitringar; þú vissir gjörla, ab á sumum 

tímum eru hjörtu vor svo full vonar og sælu, ab ekki þarf nema 

eitt orb til ab vekja í oss slíkan hug, aí) vjer óttumst hvorki neyb 

nje dóm, hegningu nje dauí)a. En þú vissir einnig, hversu hverfull 

ab hugur vor er, og s& tímar neybarinnar koma yfir oss; ney?)ar- 

innar, segi jeg — ekki a?) eins hungurs og Örbyrgbar og líkam- 

legra þrenginga, heldur hinnar þungu andlegu neybar, þegar hjarta 

vort tekur ab finna til þýbingar þessara orS&a: einmana, yfirgefinn, 

útskúfabur, 'glatabur; þá vildir þú, a?) þab skyldi finna til þý&ingar 

þess, ab þú í skírninni sameinabir þig sjerhverjum af oss, svo aí) 

hver sá, er á þig trúir, fyrirfarist ekki, heldur Öfclist eilíft líf. þú 

sást, aí) vjer erum herfang daubans; þú vissir, a?) dymma dau?)ans 

mundi optsinnis umkringja oTsSj áfeur enn andlátsstundin rynni upp 

yfir oss sjálfum; og þegar vinur stendur yfir gröf vinar síns og 

veit ekki, hvort hann er farinn ~ þegar móbir stendur yfir líki 

barns síns , og getur ekki hjúkra^ því nje annazt þa?) framar, þá 

■ segir þú svo, Drottinn minn: jeg er kominn í þinn stab; í skírn- 

inni hjet jeg hollustu minni þeim, er þú tárast yfir, og kallar þig 

hafa misst; en sáttmáli rainn er eilífur jafnt og líf þab, er jeg 

veiti. Og þegar kvölda tekur og á daginn líí)ur fyrir oss sjálfum, 

þá ert þú enn hjá oss — þá græfea þín huggunarorb vor særbu 
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hjörtu — þá minnir þú oss á, ab þegar vjer fæddumst í heim 

þenna, vorum vjer um ieiÖ vígíiir til dauöans, en þegar þú endur- 

fæddir oss fyrir skírnina og fyrir samfjelag Anda þíns, þá vígfeir 

þú oss til eilífs lífs, þá sameinabir þú sjálfan þig oss, og þafe 

band slitnar aldrei, er sameinar þjer hina trúu&u. 

þaí) er til djörfung í trúnni, er í því kemur í Ijús, ab kristinn 

mabur, í kví&a sálar sinnar og hinni örí)ugu baráttu, eins og beitir 

rjettindum skírnarinnar viÖ Drottin sinn og Frelsara, og dirfist 

ab minna hann, e?)a þo enn fremur sjálfan sig, á Öll þau fyrirheit, 

sem viö eru tengd sáttmála skírnarinnar, og heldur sjer föstum 

vib Drottin, svo mælandi: jeg Iset þig ekki lausan fyrr enn þú 

blessar mig (1. Más. 32, 26). En sjeu rjettindi, eru og skyldur. 

þegar Drottinn safna?)arins sameina&i sig þjer í skírninni, þá 

snerta loforb hans enga abra, heldur lofar hann þjer hjástoí) 

Anda síns, og rjettiætingu og eilífu lííi; enda snerti og skuldbind- 

ingin í þab sinni engan nema þig. þú varst skyldabur þá til ab 

hafa kristilega trú, og vera stöbugur í henni, og láta ekki spott 

nje Ijettúb nje hirbuleysi svipta þig þessu hinu helga hnossi; enda 

varslu þá og skyldabur til ab lifa kristilega, og reyndar er hvort- 

tveggja sama skuldbindingin; því allt sem af Gubi er fætt yfir- 

vinnur heiminn, og trú vor ev sá sigiir, sem yfirvinnur heiminn 

(t. J(íh. 5, 4); nú ef heimurinn sigrast á oss — ef vjer verbum 

ekki fyrir trú vora glabari, styrkari, betri, enn vjer mundum vera 

án hennar: til hverra nota er hún oss þá, eba hvernig höfum vjer 

þá fullnægt skuldbindingu skírnarinnar ? þar sem Páll postuli 

talar um skírnina, bætir hann því vií), a?) þeir er sett hafi trú til 

Gubs, eigi ab leggja stund á ab taka öbrum frani í gú&verkum 

(Tít. 3, 8). Hann meinar ekki, ab vjer skulum drambsamlega 

hreykja oss upp, og vilja vera fyrirmynd annara, því sá er ekki 

nema einn, er vjer eigum allir eptir ab breyta; hann meinar 

ekki, ab oss geti safnazt verbleikar af góbverkuni vorum, svo ab 

vjer getum orbib rjettlæítir fyrir sakir vorra hinna veslu verka, 

sem erii svo fá og svo lítilsverb og úlúllkomin, heldur fyrir Gubs 

miskun í Kristo Jesú, Drottni vorum. En posíulinn meinar, ab 

þar sem hin sanna trú hafi tekib sjer bólfestu, þar verbi ávextir 
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ab koma í lj<5s. Hann meinar, ab þegar einhver segist írua á 

Gub í hjarta sínu, þá megi hjarta hans ekki vera bendlab vib 

heiminn — þá megi hann ekki láta veraldlegan munab nje ver- 

aldlegar þjáningar vinna svig á sjer — þá verbi hann ab hafa 

þab til ab bera, sem þá vanti, er ekki trui á Gu& — þá verbi 

hann ab hafa meiri dsjerplægni og hlýbni og aubmýkt og þolin- 

mæbi og stabfestu og ást á Gubi og mönnum, enn veröldin haíi, 

eba geti kennt. þab fer aldrei vel, þegar einhver haggar einhverri 

grein, sem vel er á rökum byggb; því hann rýrir meb þvf krapt 

og fyllingu sannleikans bæbi íyrir sjer og öbrum; en hitt er þ<5 

enn verra, ab hagga einhverri kristilegri lífernisreglu, og kenna 

ekki og breyta ekki samkvæmt henni. Drottinn vor segir: hver 

hann haggar einu af þessum boborbum, er minnst sýnist um varba, 

og hvetur abra til þess, hann mun minnstur kallast í himnaríki 

(Matth. 5, 19); hversu mætti þá nokkur dirfast ab hagga hinu 

mikla boborbi kærleikans og vænta sjer þð hlutskiptis í himnaríki ? 

Skírn vor sameinar oss ab vísu Gubi á himnum, en hiín á einnig 

ab sameina oss hverja öbrum; vjer eigum ab kappkosta ab lækna 

en særa ekki, ab hlífa en áfella ekki, ab safna en dreifa ekki, 

svo ab sje einn líkami, einn Drottinn, ein trú, ein skírn, (Ef. 4, 

5), eptir því sem Drottinn vor sagbi sjálfur: þab á ab vera 

ein hjörb og einn hirbir (Júh. 10, 16). þetta er sáttmáli skírnar 

vorrar. 

En eins og yjer eigum ab beita sátímála þessum vib sjerhverja 

illa girnd, sem ætlar ab tæla oss, eins eigum vjer ab beita hon- 

um vib hvers konar trúleysi; vjer eigum ab segja vib sjálfa oss: 

bann, sem forbum sagbi: komib hingab, smábörn! því gubs- 

ríki heyrir ybur til — hann segir enn: komib hingaí), þjer sem 

erfibib og þjáiztl vertu ekki hrædd, segir hann, þú hin litla 

hjÖrb, því Föbur ybar þ<5knast ab gefa ybur ríki sitt CL4k. 

12, 32). 
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56. 
V 

HIN HEILAGA KVÖLDMÁLTÍÐ. 

Fyrri hugleilingin. 

þafe er víst aö sú dýrkun, sem vjer eigum ab veita Gu&i, er 

ekki fúlgin í hinni ytri þjðnusta einni saman, en þó mundi lítií) 

verí)a um hina innri gu&sdýrkun, ef engin ytri þjdnusta væri, sem 

lífgabi hana og efldi. þa?) er eins og heimurinn dragi oss ab sjer 

me?) hundrab höndum, og þess vegna þarf máttugar hvatir til ab 

draga oss aptur frá honum til Gu&s. Máttugar þurfa þær aí) vera 

— en ekki háværar; þaí) eiga ekki ab vera háar raddiv, er hrúpi 

inn í skarkalann; því fer svo fjarri, aí) þaí) er allt harla kyrrlátt, 

sem snýr huganum til Gu&s, og hinar helgu raddir, sem koma 

ofan a& ni?)ur í hinar margháttufeu athafnir mannanna, og innan ab 

út í hinar margháttubu hugrenningar sálarinnar, láta aldrei til sín 

heyra, nema þegar kyrrt er um. þaS er undirrdt allrar hinnar 

ytri guSsdýrkunar, aíi til sjeu einstöku næbisstundir innan um allan 

háfaíia þann, sem kemur af störfum e^a glebskap mannanna. 

þegar postulinn segir: veriÖ stöí)ugir í bæninni og kostgæfnir meí) 

þakkargjörí) (Kúl. 4, 2), hvetur hann meí) því sjerhvern kristinn 

mann, til ab leita sjer næfcisstunda í úrúsemi lífsins, því alúfcleg^ 

þakkargjörb og bæn á hvergi heima nema í kyrrb og spekt. Hib 

forna boborb, er svo hljúbar: sex daga skaltu verk þitt vinna, en 
I 

sjöunda daginn skaltu hafa fyrir hvíldardag (2. Mös. 23, 12), 
• 

býbur oss, a^ láta ekki hjól athafna vorra sniíast og sufea án 

afláts, þó vjer eigum ab verja þeim tíma, sem oss er ákvebinn í 

verÖldinni, til ab starfa aí) ætlunarverki voru; stöbva þig, þú 

æbandi straumur manngrúansl hvílizt þjer, sem erfibib! og hvíl 

þú þig, mannlegur andi I og hrind á burt hinum áhyggjufullu og 

kvíbvænu hugrenningum, svo ab kyrrt verbi kringum þig og í þjer, 

og þú hafir túm til ab hugsa um þab, sem eitt er naubsynlegt, og 

getir fært Drottni þínum gubrækilega bænarförn. 
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NæíiissÖm stund fyrir eba eptir eí)a innan um ókyrrleika dags- 

ins, næbissamur dagur eptir hina virku daga vikunnar, er sálunni 

eins ómissandi og kyrrb og ro er þreyttum líkama. þab er sibur 

í kristnum löndum, ab páskavikan sje kyrrbarvika; á þeirji viku 

eiga menn ekki aí) safnast saman til glabværí)ar, heldur til alvar- 

legra hátí&ishalda, þá má enginn almennur gle?)skapur vera, nje 

mörg önnur meinlaus skemmtun, heldur eiga menn þá ab verba 

hæglátari í hegbun sinni, svo þeir geti orbi?) þab líka í huga sínum. 

Ekki viljum vjer^ einskorba of mjög háttalag manna, því vjer 

viljum ekki neyba menn til ab þjöna Gubi af hræsni; en samt 

viljum vjer ekki hagga þessari göralu, fögru og nytsamlegu venju; 

menn mega ekki leggja nibur hina sýnilegu gubsdýrkun, því ella 

mundi og hin ösýnilega fyrir farast. Til hvers er kristni sú, er 

vjer tölum um, ef vjer minnumst ekki hans, sem elskabi oss, og 

seldi sjálfan sig í dauba vor vegna, nje kvala þeirra, er hann 

keypti oss meb, nje dauba þess, er hann gaf oss líf meb? En 

hvernig cigum vjer ab varbveita minningu þessara hluta öbrjálaba, 

sje ekkert til ab minna oss á þá? 

I páskavikunni er einn dagur, sem minnir oss á stofnun 

hinnar heilögu þjönustugjörbar, er Drottinn vildi einkum láta halda 

í minningu sína. þab er harla fátt, er Kristur hefir sjálfur skipab 

fyrir um sibi kyrkju sinnar. Hann sagbi vib postula sína: farib 

út um allan heim og kennib fagnabareyrindib (Mark. 16, 15), og 

enn í dag segir hann vjer skulum kenna, því kenning Gubs 

0 r b a er grundvöllur kyrkjunnar, og þegar gubsorb er kennt hreint 

og ömengab, hefir Drottinn látib os^ þess sjálfrába, meb hvaba 

þjönustugjörb vjer vildum reyna ab veita því framgang og efla 

áhrif þess. Hann heíir ekki skipab fyrir nema tvo hluti, og niega 

menn ekki sleppa þeim í kristinni kyrkju, því þab sem hann hefii' 

bobib, má enginn mabur af taka. Annar hluturimi er hin heilag^ 

skírn. Maburinn á ekki ab vera örábinn í, hvort hann vilji heyr^ 

Kristi til eba ekki; þar er ekki um Iitilvægi ab teíla, sem þú g^t’^ 

leitt hjá þjer, heldur er undir ])ví komib ailt hugarfar þitt og 

trúnabartraust, og allar abalreglur breytni þinnar; og því máttu 

hvorki vera efablandinn itje heldur fyrirverba þig; trúbu og játabu 



Hin heilaga kvöldmáltí?). 497 

trú þína I segir s á, er tilsetti skírnina, sem er vígsla játenda hans, 

þá er þeir ganga í fjelag hans, og æ er hin sama hver sem í 

hlut á, hvort sem hann er heldur klæddur purpura eí)ur tötrum. 

þar ab auki tilsetti Drottinn kvöldmáltífeina; hií) sfóasta kvöld 

æfi sinnar, þegar illar hugrenningar voru farnar ab kvikna í hjarta 

svikarans, og veldi myrkranna voru þegar búin til ab nota sjer 

vald þab, er þeim hafbi verib veitt, og þess var skammt ab bíba, 

ab vinir Jesú mundu tvístrast, og hann ekki framar leifebeina þeim 

sýhilega: safnafei hann saman hinum fáu, er ávallt höffeu veriÖ 

honum handgengnastir, og braut braubib og gaf þeim kaleikinn, og 

sagbi: þab er jeg nú gjöri, skulub þjer framvegis gjöra — gjörib 

þaíi í mína minningu! 

A þenna hátt tilsetti Jesús næbisstund innan um hinar mörgu- 

únæbisstundir mannlegs lífs; tvístrizt þjer og farib hver til sinna 

'starfa, hafib nægtir eba þoli^ skort og mæfeu, en þegar andstreymií) 

er á enda kljáb og hib blíba eíiur stríba um garb gengií), þá 

farib og safnizt saman í kyrrþey meb bræbrum yfcar, sem hafa 

hina sömu sýslu, og látib endurminninguna taka sjer þar bdlfestu 

hjá voninni og aubmýktina hjá trúnni, og þá mun hib jarbneska 

skína meb helgum Ijóma í augum ybar, og hi?) himneska taka á 

sig sýnilega mynd, og þar mun ybur verba borinn sá kaleikur, er 

hin þyrsta sál mun fá svölun afl Nú er allt Öbru vísi ástatt fyrir 

kristninni, enn á fyrstu tímum hennar. Játendur Krists urbu þá 

ab þola ofsóknir og safnast saman á laun, en nú vernda lögin 

þá, og þeir safnast saman í skrautlegum musterum, en þó er allt, 

sem mest á ríbur, enn hifc sama; á ölíurum vorum stendur enn 

hraub lífsins og kaleikur hins nýja sáttmála, og Frelsari heimsins 

hreifeir þar enn blftlega út fabm sinn, segjandi: Komib hingab til 

ííiín allir, sem erfibife og þjáfeir erub, jeg mun veita ybur hvíld 

(Matth. II, 28). 

Og hver er sá mebal vor, er hann kalli ekki til sín meb 

þessu ávarpi? því hver er sá mabur, er ekki þjáist undir byrf)- 

ií^ni? Hann kallar þá ttl sín, sem þjást undir fátækt og eymd, og 

þá sem þjást undir aubæfum og upphefb, gamalmennin, sem bogna 

nndir þyngslum ellinnar, og unglingana meb hin ókyrrlátu hjörtu 
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í barmi sjer, sem þjást af hinni margháttu^u von og hinum marg- 

víslega kvííia, er lífib sendir í veg fyrir þá; hann kallar þá tií 

sín, sem lengi hafa sdtzt eptir GuÍís ríki og hans rjettlæti, en finna 

þó til hita og þunga dagsins; hann kallar einnig til sín syndara, 

sem hrekjast hvíldarlaust úr einum stab í annan, af hinni þung- 

bæru mebvitund, er enginn fær af þeim Ijett; hann kallar til sín 

hina daufu og sljófu, til þess Andinn geti lífgab þá, og þeir geti 

vaknab úr svefninum, og hina spöku og viti'u, sem flækzt hafa 

inn í miklar efasemdir, þegar ein hugmyndin er annari gagnstæb, 

og þá fer ab svima á hæbum þeim, sem þeir eru upp á komnir: 

komib hingab, segir hann, hinar þjá&u mannskepnur allar samaii, 

svo þjer megib öblast hvíld handa sálum ybrum. 

Hversu fagurt og dýrmætt er þab, ab Drottinn býbur öllum 

tii sín ab koma. Bob hans hljúmar á svo mörgum og olíkum 

stöbum, og á svo mörgum ölíkum málum, og hvarvetna nær þab 

til allra hinna mörgu úlíku manna, og hvarvetna segir Drottinn: 

komib hingab allir saman, meí) alla*byrbi ybra; þann sem til mín 

kemur, skal jeg engan veginn frá mjer reka (Júh. 6, 37). En 

þar eb Drottinn vor og Meistari, sem einn saman veit, hvab ineb 

sjerhverjum býr, hefir sagt þetta, ættum vjer þá ab diríast ab 

setja dúmarasæti yib hlifeina á altari Drottins, og eigna oss vald 

á ab reka þá út, er vjer höldum úmaklegir sjeu, og eigna oss 

vald á ab lesa illgresib úr hveitinu, fyrr enn Drottinn kemur, sem 

í Ijós mun ieiba þab, sem í myrkrum var hulií), og opinberar 

gjöra hjartnanna hugsanir, og láía sjerhvern fá sín laun (1. Kor. 

4, ö) ? 0! þeir vita ekki hvab þeir gjöra, sem vilja ríkja yhr 

arfleifí) Drottins, þeir vilja loka dyrunum til Drottins, og standa 

vib þær svo sem dyraverÖlr, svo enginn geti komizt út nje íhDí 

nema fyrir þeirra tilstyrk; en vjer viljum gjÖra dyrnar háar og 

yíbar, svo hver geti komií), sem þyrstur er, og hver sem viil 

fengib vatn lífsins úkeypis (Opinb. 22, 17). Sagbi ekki Drottinn 

sjálfur; Vei ybur, löglærfeir og Farísear! sem hamlib mönnum 

þyí ab öblast gubsríki, ])ví sjálfir hirbib þjer ekki um ab njúta 

þess, og hindrib þá, sem þess vilja leita (Matth. 23, 13)? 

vísu veit jcg, ab Drottinn gaf hinum raikla postula ^kla himn- 
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aríkis (Matth. 16, 19), og aÖ hann sagfei vií) postula sína: Hvafe 

þjer bindií) á jörbu, skal á hiœni bundib vera, og hvab þjer leysib 

á jörbu, skal á himni leyst vera (Matth. 18, 18). En erum vjer 

þá postular? hefir Drottinn einnig gefib oss vald á ab sitja í 

hásætum (Matth. 19, 28) og dæma þjdf) vora, og dæma söfnuí) 

Drottins? Og hvaba vald sem Drottinn hefir gefib, postulunum 

ebur oss, þá hefir hann gefife þa& til uppbyggingar, en ekki til 

tjdns (2. Kor. 10, 8), til ab safna og sætta, en ekki til ab tvístra 

og skemma. Ab sönnu veit jeg, ab jeg má meta gjörbir manna, 

og prdfa þær fyrir samvizku minni, og nefna sumar gdbar en 

sumar illar, og ab jeg má og á ab víta menn fyrii’ lesti og syndir, 

en uppörfa þá til apturhvarfs; en þegar jeg sje einhvern snáa 

frá villigötu sinni, og koma til hans, sem kallabur er Pribþægjari 

syndaranna, og koma af sjálfsdábum þangab, er hann má vita 

eins vel og jeg, ab vjer verbum allir ab segja: Gub veri oss 

aumum syndurum líknsamur! því skyldi jeg þá dirfast afe keQa 

þessa hværingu í hjarta hans? hver em jeg, ab jeg skyldi dirfast 

áb taka hinar skelfilegu raetaskálar ddmsins, og vega mann mdt 

manni, og segja: þessi er of Ijettur? Nei, Drottinn minnl jeg finn, 

ab þu hefir ekki falib mjer í vald lykla himnaríkis, mín van- 

máttug hönd gæti ekki valdib þeim; jeg bib þig andvarpandi, aí) 

Ijuka upp af miskun þinni ríki þínu fyrir mjer, en jeg æski ekki 

ab eigna mjer þafe ddmaravald, er þú hefir áskilib vizku og mætti 

þín sjálfs. þegar konungurinn í dæmisögunni (Matth. 22, 2. o. 

nn. w.) sendi þjdna sína ab bjdba í brullaup sonar síns, áttu þeir 

-ekki ab gjöra annab, enn fara út á þjdbgötur, og safna saman 

Öllum þeim, er koma vildu; þeir áttu aí) safna saman illum og 

gdfeum, svo brúblíaupsstofan yrbi full af gestum. En konungurinn 

aetlabi sjálfum sjer ab skoba gestina, hvort þeir væru hæfilega 

skrýddir. þab eru orb Drottins sjálfs, er vjer megum ekki rýra, 

ab margir sjeu kallabir: látum þá koma úr öllum áttum, svo ab 

bekkirnir verbi alsettir. 

En þab eru einnig orb Drottins sjálfs, ab fáir sjeu útvaldir. 

þab hlýtur ab kveikja í oss fdgnub og þakkargjörb ab vjer sjáum 

hversu almennt kall Drottins er orbib; þess bera jafnvel sÖfnub- 
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irnir í gu?)shúsi vitni, því þeir eru harla margir, sem fegnir vilja 

heyra gubsorí); þess bera söfnubirnir vib gubsborb vitni, því þeir 

eru harla margir, sem hlýba þessu bobi Drottins: gjÖrií) þab í 

mína minningu! og allir sýna þeir meb þessu, a?) þeir sjeu kall- 

abir. En mættum vjer einnig segja, afe allir þessir sjeu útvaldir? 

Vjer spyrjum ekki, hvort þeir sjeu fullkomnir; því enginn af þeim 

er fullkominn; en langar þá til og leggja þeir stund á ab verSa 

þab? er hver þeirra meb því skapi, ab hann leitist vib ab slíta 

af sjer hvern Qötur, sem honum er til minnkunar, og reyni til ab 

útrýma úr sálu sinni ústýrilátuin girndum og trúarlausum útta, en 

lífga krapta hins betra lífs, meb því ab kefja nibur ástríburnar, 

sem öllu eyba meb loga sínum? Er samvizkan vöknuí) í hverjura 

■þeirra, svo afe hann mebkenni ibrunarfullur rangsleitrii sína og 

gráti syndir sínar? Hafa þeir kannazt vib, hversu grúrateknir 

vjer erum allir saman orfenir af spillingunni, og hvernig hún lýsir 

sjer bæbi í háttalagi voru, í birbuleysi og afbrotum, og hvernig 

hún fyllir hjartab drambi, öfund og fásinnu, og hversu mikiÖ 

oss fyrir þá skuld ríbur á aí) endurnýjast, og verba ab Öbruni 

mönnum, enn vjer erum eptir eblisfari voru ? Hefir sál þeirra 

fundib, ab hún var sjúk og fátæk og þrábi rjettlæti Gubs, og hafa 

þeir þá leitab hins rjetta læknis sálarinnar, og leitab sættar og 

athvarfs hjá Gubi? hefir hann gefife þeim af) drekka úr lindum 

þeim, sem upp spretta til eilífs lífs? Hafa þeir allir fundib til 

hinna sáluhjálplegu afleibinga kristinnar trúar ? hefir hún lypt 

huga þeirra frá hinu fallvalta til hiris eilífa, frá heiminum til Gubs, 

hefir hún gefib þeim djörfung í lífi og í dauba, heíir hún styrkt 

þá til af) gjöra skyldur sínar rækilega og trúlega, styrkt þá til 

rjettlætis, og blíbkaf) þá meb kærleika, svo ab þeir leitubust vib 

ab elska Gub um alla hluti frara, og náunga sinn sem sjálfa sig^ 

svo ab þeir breyttu eins vib abra, og þeir viidu aSrÍr breyttu vib 

sig? hafa þeir lært af) umbera og fyrirgefa, og gleyma, og yfir- 

vinna illt met) gúbu? Menn geta, því mibur, ekki svarab þessum 

spurningum mef) öbru enn þessu: Margir eru kállafeir, en fáir 

útvaldir. , ' 

En þetta segjum vjer ekki íil a?) koma mönniim til ab dænia 
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a&ra hart, heldur til þess ab minna á þessi ort postulans: x hver 

af oss gjöri Guhi reikningsskap fyrir sjálfan sig, þess Vegna 

skulum vjer ekki framar dæma hver annan (Rdmv. 14, 12. 13). 

þegar þú ert til altaris, skaltu ekki snúa huga þínum til þess, sem 

er fyrir utan þig, heldur til þess, 'sem sjálfum þjer er innan 

brjústs, ^ú átt þá einkum ab hugsa um sjálfan þig, því Ðrottinn 

býbur oss ekki til kvÖldmáltí&ar sinnar, til þess vjer prúfum^ 

bresti og syndir mannkynsins, eí)a þjúbarinnar, eba safnabarins, 

heldur lætur hann ppstula sinn segja til vor: Hver mabur prúfi* 

sjálfan sig, og eti síban af braubinu og drekki af kaleiknum 

(1. Kor. 11, 28). 

„Hver mabur prúli sjálfan sig^‘! Hversu heilsusamleg er 

áminning sú, er á þenna hátt er gefin öllum þeim, sem ganga til ' 

altaris! þab er svo margt, sem glepur og truflar, ab vjer megum 

blessa þær næbisstundir, er svo alvarlega uppörfa oss til ab prúfa 

sjálfa oss fyrir augliti Gubs. . Eins og feríamaburinn setur sig 

stundum nibur vib veginn, og lætur abra fara fram hjá, mefean 

hann rifjar upp fyrir sjer þab, sem fyrir augun hefir borib og fest 

hefir rætur í sálu hans, og hugsar um, hva&an hann sje kominn, 

og hvert hann ætli: eins látum vjer á gu&ræknisstundum þessum 

háfa&an þjúta fram hjá oss, og setjum oss undir kross Jesú Krists, 

og hugsum þar um þann part vegfer&ar vorrar, sem farinn er, og 

þann partinn, sem vjer eigum fyrir hönduui. 

þegar menn fara a& huglei&a eitthvab, eru endurminningarnar 

vanar ab vakna; lofa þú fögnu&i og hryggb hinna umlibnu dag- 

anna.aS lifna á ný í sálu þinni, því þab á ekki allt a& hverfa, 

eins og draumur, sem mætir manninum á æfi hans. Lofa Drottin, 

sála mín, og gleym ekki Öllum velgjör&um hans (Sálm. 103, 

2)! Ætti jeg ab gleyma hinu gúba, er Gub hefir veitt mjer svo 

mikib af, og ekki hugsa um annab enn hryggb sálar minnar. 

Pnagrímsfórbin gegnum lífi& hefir optsinnis veri& undarleg og opt- 

sinnis erfib, en opt heíir líka vegurinn verib greibur yfirfer&ar, og 

Gufe látib ástvini fylgja oss, sem gjör&u armæ&una Ijettbæra, og í 

aptankyrrhinni lag&i optsinnis ilm af alls konaV blúmum um götu 

vora, og um blíbvi&ris nætur skinu allar stjörnur himinsins yfir 
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henni. Ekki hefir Guí) heldur látife mig vanta vitnisburí) um sig, 

því hann hefir gjört mjer gott og satt líkama minn dag hvern á 

fæbslu, og sál mína optsinnis á fögnuí)i. Lofa Drottin, sála mín, 

gÍ6ym ekki öllum velgjör&um hansl En samt sem á^ur kann 

jeg ekki nje á ab gleyma armæbu lífsins, nje andstreymi því, er á 

mig hefir strítt, nje hörmungum sálar minnar. En jeg vil minnast 

þeirra undir krossi Drottins míns og Frelsara, jeg vil hugsa til 

þess, ab lærisveinninn er ekki meiri enn meistarinn, og hafi hann 

borib sinn kross, á jeg einnig ab bera minn; jeg vil venja mig 

vib ab segja þa&, ^er hann sagí)i: veröi þinn vilji, Fafeir á himnum, 

enn ekki minn 1 jeg vil venja mig á þolgæbi og sjálfsafneitun og 

aubmýkt og hðgværb, þangab til jeg get sagt: Drottinn gaf, 

Drottinn tdk, lofab sje nafnib Drottins (Job. 1, 22)! 

En þegar vjer Ktum yfir liÖna æfi, höfum vjer þá einskis ab 

minnast, nema þeirra hluta, sem ekki voru í voru valdi — þeirrar 

glebi og þeirrar hryggbar, er oss hefir verife send? „Hver ma^ur 

pröfi sjálfan 81^*“! Já 1 undir krossi Drottins míns vil jeg prdfa 

sjálfan mig, hvab í mjer haíi biíib, hvafe jeg hafi afehafzt í veröld- 

inni, og hvab jeg haíi vanrækt Jeg vil ekki pína sjálfan mig á 

þarflausu grufli, nje heldur Ijiiga upp á mig syndum; hafi jeg 

gjört nokkub um æfi mina, sem jeg glebjist vib^a^ hugsa til, vil 

jeg þakka Gu?)i fyrir þafe, svo sem hina beztu gjöf, og bifeja hann 

a& efla mig til göSs, og frelsa mig frá illu. En hins vegar vil 

jeg ekki draga sjálfan mig á tálar, og segja jeg sje syndlaus- 

þab er, því mií)ur, harla margt, sem jeg get ekki efazt um ab 

hafi verib syiid, 'anna&hvort vegna þess, jeg hefi gjört þa&, sem 

rangt var, eí)a vanrækt þab, sem rjett var. Jeg hefi syndgaí) af 

drjettum ákafa, jeg hefi syndgab af lö&urmennsku e?)a deyfb og 

sinnuleysi; jeg hefi syndgab, svo uppvíst hefir orbib, og jeg hefi 

syndgab, svo enginn veit nema sjálfur jeg; stundum bjó syndin 

í brjósti mjer, þó him gjÖrí)i ekki vart vib sig í verkunum, og 

var þab ekki yfirráfeum vilja míns ab þakka, heldur öptru^u 
t 

kringumstæburnar þvi; þar bjd bæfei drambsemi og öfund, reiííi 

og losti, heimska og hjegdmadýrb, jarbneskt hugarfar og trúleysi. 

Drottinn, vertu mjer syndugum líknsamur! þaí) segi jeg ekki af 
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því, aö abrir liafi kennt mjer ab segja þab, þegar jeg fer til 

altaris, heldur segi jeg þab í aufemýkt hjarta míns,, og jeg vil 

ekki segja þab svo, ab jeg hugsi einungis til þess, ab jeg sje 

syndugur eins og allir abrir menn, heldur vil jeg prdfa sjdlfan 

mig, þangab til jeg sje, hversu hryggileg spillingin i mjer er, 

og þangab til jeg sje, hvab þab er, sem jeg einkum þarf á?) 

stríba vib og þvo af mjer, svo ab jeg geti Öblazt speki og styrk- 

leika tU ab heyja hina gdbu baráttuna, ura leib og jeg leita mjer 

, miskuhar og fyrirgefningar, og geti betrab mig því meir, sem 

lengra Ifbur á æfi mína. 

því vegurinn er ekki á enda enn, dagur er ekki enn ab 

kvöldi korainn, og jeg á ab halda lengra á fram. En þegar jeg 

horfi fram á veginn, sera Öfarinn er, koma von og ðtti í möti 

rajer; samt vil jeg ekki reyna til ab draga skýluna af hinu ökomna 

og ekki grennslast eptir því, sem fram vib mig á ab koma, og 

Fabirinn á himnum heíir áskilib sjer a?) ráfea fyrir; heldur vil jeg 

grennslast eptir því, sem undir sjálfum rajer er komib^ en þab er 

sá ásetningur og þær fyrirætlanir, er jeg byrja meb hina nýju 

vegferb. . Er þab einlægur ásetningur fyrir mjer, ab vera stab- 

fastur í hinu göba, og hafa vibbjóí) á hinu illa, og varbveita 

truna, vonina og kærleikann, hvab sem á bjátar, og reyna til a?) 

gjöra hverja skyldu, og vera dyggur í störii og í smáu', og heimta 

því meir af sjálfum mjer, sem rajer vegnar betur, svo ab jeg sje 

maklegur gæfu minnar, en heimta líka af mjer þolinmæbi og 

stöbuglyndi þegar mðti blæs, svo ab jeg geti einnig á þann hátt 

sigraS illt meb gðbu ? er þab einlægur ásetningur fyrir mjer, 

ab hlífa ekki sjálfum mjer, heldur kuga hjarta mltt og láta mðti 

girndum mínum, þegar þær eru ostýrilátar, og vilja fara út yfir 

hin rjettu takmörk, en vekja sjálfan mig, þegar jeg ætla ab sofna, 

glæba í mjer sjerhverja ástgjöf, og temja mjer þannig ab varbveita 

samvizku mína óflekkaba fyrir Grubi og mönnum ? Jeg má ekkí 

dirfast aí) bilast vib, áb kærleikur Krists eba fribþæging hans komi 

mjer ab haldi, nema jeg hafi þenna ásetning; en þegar jeg hefi 

ásett mjer þab einlæglega, og bib Drottin, þegar jeg krýp vib 

altari hans, heitt og hjartanlega, ab gefa mjer Anda sinn, sem 
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helgi mig til Gubs ríkis og hans rjettlætis, en gef allt annab á 

Gubs vald: þá má jeg og á jeg ab buast vib ab frifeþæging Krists ^ 

komi mjer aí) fullu haldi; því hann er Frelsari minn, eins og 

allrar veraldarinnar. En til þess jeg skuli vita þab og trua því, 

rjettir hann mjer braub lífsins og bikar fribþægingarinnar, til fyrir- 

gefningar syndanna og til eilífs lífs. Mettak þtí hinn helga pant, 

svo ab þjer verbi eptir því sem þú trúíiirl 

t 

HIN HEILAGA KVÖLDMALTÍÐ. 

Síbari hugleibingin. 
4 

í samræbu sinni vií) hina samversku konu sagbi Jesús þessi 

hin úgleymanlegu orfe: þann þyrstir aptur, sem drekkur úr þessa 

heims brunnum, en hinn, sem drekkur af því vatni, er jeg mun 

gefa, skal ekki þyrsta a^ eilífu, heldur mun þaíi vatn, sem jeg 

mun gefa honum, verba í honum ab lind uppsprettandi til eilífs 

lífs (Júh. 4, 13. 14). Sjerlíver, sem er kristinn af alvöru, hefir 

eflaust optsinnis íhugafe þessi orb í hjarta sínu. Hungur og þorsti 

merkja upphaflega hina mestu og sárustu þörf líkamans; þeir sem 

ætíh hafa haft allsnægtir , og ætíb verib mettir ábur enn þörfin 

kom, vita ekki til fulls hvab þessi orb þý^a; en hver, sem reynt 

hefir skort, hver, sem gengib hefir hinn langa veg um hina brenn- 

heitu eybimörk, hvar engin lind var til svölunar, hann veit, hvaí' 

hungur og þorsti er. Ilinn andlegi hluti vor hefir einnig mikla 

og sára þörf. þú veizt alls ekkert til þess — þú, sem aldrei 

hefir fundií) í hjarta þínu, ab þú værir. shaubur og sjúkur og Ör- 

magna, enda heíir þú og aldrei leitab Krists meb þeim einum 

hætti, sem hann veríiur fundinn. því þaíi er þörfin, sem á ab 
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leiba oss til hans, og hvér sem ekki þykist þurfa hans meb, mun 

aldrei af alhuga afehyllast hann. A& sönnu hefir Gub gefib honum 

margt og miki& til vitnisburfear, svo þaí) er öllum bert, ab hann 

er frá Gubi kominn; en vjer mundum ekki leita þessa vitnisburbar, 

nje gefa honum gaum, nje veita honum vi&tökur, nema su þörf, 

sem ekki yrbi fullnægt meb öbru mðti, væri til í hjarta voru. 

Kristi mun ætífe verba ofaukib, e&ur hann mun ver&a til athlægis 

í augum hinna heilbrigbu, sem ekki þurfa lækningar vií), hinna 

sljöfu, sem ekki eru vaknabir í hug og hjarta, hinna drambsömu, 

er reifea sig á veröldina og sjálfa sig, og hinna vitru, ^r þykjast 

hafa lykil vizkunnar sjer í höndum og vita hvern leyndardóm, þó 

a?) speki þeirra sje í raun og veru ekkert annab, enn hjegómlegt 

leikfang, til aí) villa sjónir fyrir ö?)rum, en ekki til ab fullnægja 

sjólfum þeim. þ»ess vegna segir Drottinn: sælir eru andlega 

volabir, og þeir hinir sorgbitnu, og þeir, sem hungra og þyrsta 

eptir rjettlætinu; því þeir munu saddir verba og miskun hljóta, og 

öblast hlutdeild í himnaríki (Matth. 5, 3. 4. 6). 

þab er til mikil þÖrf, sem ÖII veraldleg aubæfi og allar 

veraldlegar uppsprettulindir þekkingar, ánægju og huggunar geta 

ekki fullnægí. Su þörf leibir oss til Krists, og því innilegar og 

nákvæmlegar sem vjer sameinumst honum, þv^ meiri fullnægja 

veitist henni. Um þetta talabi hánn sjálfur opt og á marga 

vegu: Jeg era vínviburinn, sagbi hann, þjer erub greinarnar; eins 

og greinin getur ekki bori?) ávöxt af sjálfri sjer, nema hun sje 

fóst á vínvibinum, eins getib þjer og ekki, nema þjer sjeu?) 

mjer áfastir (Jóh. 15, 4. 5). Jeg em hib lifanda brau?), sem 

kom nibur af himni; ef nokkur etur af þessu brau?)i, mun hann 

lifa til eilíf?)ar (Jóh. 6, 51). þau or?), er hann fttlabi hjer um, 

þóttu mörgum hör?), og þeir hn’eixlu?)ust; en hva?) segja þau 

anna?), enn a?) líf og fylling og fri?)ur sjeu hvergi nema í 

hinni nákvæmustu sameiningu vi?) þann, er kom til a?) veita heira- 

inum líf? 

þessari sameiningu gætir þu nu gjört þjer far um a?) vi?)- 

halda^ án vissra sýnilegra me?)ala og þjónustugjör?)ar. þó þá 

hyggir á ey?)imÖrku fjarlægur öllum mönnum, e?)a þi1 værir me?)al 



506 Hin heilaga kvöldmáltí?). 

manna, þar sem allur hugur þinn væri öllum ökunnur, og enginn 

tæki þátt í trú þinni, von þinni og kærleika þínum, svo þú værir 

eins og á andlegri eybimörku, þá gætir þú, og ættir þú samt ab 

endurnýja fyrir sjálfs þíns hönd minningu Frelsara þíns, og aí)- 

hyllast hann í trúnni. En nú er heiraurinn, sem þú lifir í, svo 

gjör^ur, ab hinum margvíslegustu hlutum ægir þar undarlega 

saman; þú lifir innan um marghátta&ar athafnir, glabvær&ir og 

áhyggjur, meí)al þeirra manna, sem opíast nær hugsa og tala um 

allí annab; en allmargir af þeim bera þo í brjústi sjer hina sÖmu 

kristilegu raebvitund sem þú, og allmargir hverfa á stundum úr 

glaumi lífsins til kyrr^arinnar vib altari Ðrottins: hví skyidir þú 

ekki fara þangab me?) þeim? „Grjörib þáb í mína minningl 

sagí)i Drottinn vor sjálfur, þegar hann tilsetti kvÖldmáltftina. Hann 

vissi víst, ab postular hans mundu aldrei geta gleyrat honum 

öldungis, er þeir höf&u veri?) honum samtíba svo lengi og reynt 

svo margt í samfjelagi vib hann, og orb hans höfbu fengib svo 

mjög á hjÖrtu þeirra, og hann sjálfur verib þeim kærstur af öllu 

því, er ,augu þeirra 'sáu. En hann vissi einnig, ab hver endur- 

minning fölnar þegar frá lííiur, og þab, sem libi& er, hverfur æ 

lengra inn í múbu fjarlægbarinnar, og vegna þess baub hann, ab 

lærisveinár hans sliti sig frá hinii nálæga endur og sinnura, og 

söfnubust saman til helgrar þjúnustugjörfear, og minntust hins 

umlibna meb ást og lotningu. Vjer getum ekki heldur nokkurn 

tíma gleymt honum öldungis; hann heíir þannig ritab nafn sitt í 

veröldina, ab þab skín meb úmáanlegu letri fyrir augum allra 

manna, hinna vitru og hinna fákænu, þeirra, sem vilja sjá þa&, og 

þeirra, sem ekki vilja sjá þab. En hvílíkur munur er á hinni 

stopulu enduriflinningu, sem kviknar^í oss af þeim menjum Drottins 

vors, er vjer sjáum hvarvetna í heiminum og þeirri, sem glæbist 

í hjartanu á alvörustundu kvöldmáltfóarinnar, þegar þessi or?) 

hljÚma frá altarinu: „Vor Herra Jesús Kristur á þeirri 

nátt, sem hann svikinn varl“ Sú nútí, er svikræbi og illska 

gjÖr&u samtÖk á múti hinum rjettláta, og veröldin útskúfabi þeim, 

sem kominn var ab færa henni líf — sú nútt, er myrkrib stríddi 

vib Ijúsib raeir enn nokkurn tíma endrarnær — þessi hin undarlega, 
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sorglega, svipmikla ndtt líbur fyrir hug vorn og s á meh henni, er 

vai* hlýfeinn allt til daubans á krossinum, en varb hátt upphaíinn 

af GuÖi, og gæddur því nafni, sem æ&ra er ölluin nöfnum. 

En mundi oss þykja tilhlýÖilegt, þegar vjer komum saman 

til aíi minnast Jesií, a?) gjöra þa& á sama hátt og endrarnær, þegar 

vjer minnumst þeirra, sem látnir eru — mundi oss þykja nóg aí) 

segja: Hann var einn af þeim, sem hefir gjört mannkyninu mest 

gott; hann hefir áunnií) sjer mikinn heibur, svo ab nafn hans mun 

aldreigi fyrnast; þess vegna skulum vjer lofa hann og hvetja sjálfa 

oss til ab breyta eptir dæmi hans? Hver kristinn mafeur er sá, er 

ekki finni, hversu þessi or?) eiga hjer illa viíi, og hvab þau eru 

gagnstæbileg þeirri me^vitund, er lætur hann afehyllast Drottin sinn 

og Frelsara? Ura hina segjum vjer, ab þeir sjeu komnir ur þessum 

heimi, og í önnur hfbýli í hinu mikla husi hina himneska FÖ&urs, 

og ab þeir sjeu hætíir a?) hafa áhrif á jarbneska hluti, nema ab 

því leyti sem verk þeirra hafi miklar afleibingar; en hann var 

ekki eins og a?)rir eru, og um hann segjum vjer: hann getiir gjört 

þá fullkomlega sæla, er koma til Gu&s fyrir hans sakir; því hann 

lifir æ til ab tala raáli þeirra (Hebr. 7, 25). Hann sagfei sjálfur: 

jeg mun vera meb y&ur alla daga allt til enda veraldarinnar 

(Matth. 28, 20); sömulei&is: hvar sem tveir e&a þrír eru saman 

komnir í mínu nafni, þar mun jeg vera meí) þeim (Matth. 18,20); 

og hvernig gætum vjer gjört oss í hugarlund, a& þetta sje talafe 

einungis um minningu hans, e&a um or& hans, e&a um ávöxt verka 

hans? f>egar vjer því heyrum Drottin vorn taka svo til or&^ yfir 

kvöldmáltíbinni: „þetta er minn líkami, sem fyrir y&ur er 

gefinn; þetta er mitt bláí), sem fyrir y&ur úíhellist til fyrir- 

gefningar syndanna“, þá eigum vjer ekki a& rýra krapt hinna 

helgu or&a, nje kaila, a& þa& sje einungis til merkis um samein- 

ingu, er Drottinn sjálfur ætla&ist til a& væri hin innilegasta 

sameiniiig á miUi hans og hinna trúu&u. Vjer segjum þeíta ekki 

í því skini, a& kveikja |>rætur.nje ala þær; þeir, sem ekki hafa 

or&i& varir vib leyndardóm kvöldmáltíbarinnar, komi þangafe eptir 

Hrú sinni og skynbrag&i sínu, og mun Drottinn ekki útskúfa þeim, 

ef þeir koma meb hreinskilnu hjarta; en ekki ber þeim ab halda 
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sig vitrari fyrir þab, þó allt vilji sýnast þeim framar í hlnni 

jaríinesku mynd. því hi?) guÖlega streymir ætíö og alsta&ar gegnum 

hib jarlbneska, sá kraptur í braubinu, sem nœrir, og sá kraptur í 

víninUy sem hressir og styrkir, er kraptur Gubs; og haldirbu Kristur 

sje meira enn mabur, og skiljir þú, hvab þaí) þýfei, ab hann sje 

eingetinn Sonur Föbursins, geisli dýr?)ar hans og ímynd veru hans 

(Hebr. I, 3), ab hann sje þab orí), sem véra Gufes birti sig í — 

hiíi almáttka orb, er skapab hafi heiminn og vibhaldi honum, og 

uppfylli alla hluti; þá hlýtur þú vib ab kannast, ab þab sje guíi- 

dómskraptur Krists, er birtir sig á líkamlegan hátt í brau^inu og 

víninu. En í kvÖldmáltíí)inni — þar sem vjer komum saman f 
hans nafni, þar sem hann er sjálfur mitt á mebal vor, þar sem 

vjer heyrum hann segja: þetta er minn líkami, þetta er mitt blób 

— áttu einkaniega ab finna til návistar hans, og eins og þreifa á 

honum; og eins og kraptur bans í braubinu og víninu sameinar 

sig líkama þínum, eins áttu ab nálgast hann í trúnni, svo ab Andi 

hans sameinist þínum anda, og veiti honum næringu, fjör og krapt 

þetta er hin helga merking kvöldmáltíbarinnar. 

„þetta er kaleikur hins nýja sáttmála í mínu blÓbi.“ 

Hinn gamli sáttmáli var öllum kunnur; þegar hann var gjörbur, 

var hinn mikli spámafeur,' Móses, raebalgangari millum Gubs og 

þjóbar þeirrar, sem Gub hafbi kosib mebal allra þjóba veraldar- 

innar til ab vera öbrum fremur i sambandi vib hann, til ab þekkja 

orb hans og geyma þau, og til ab vænta hins ókomna. Gubleg 

tákn fylgdu þá Mósesi; fjallií), þar sem hann bobabi vilja Gubs, 

logabi og skalf, og þab hjúpabist mistri, myrkri og óvebri, 6g lýb- 

urinn skelfdist af hinum þungu röddum, og beiddist, ab ekki væri 

meira til sín talab (Hebr. 12, 18. 19). þannig var ísrael kallabur 

til hins mikla ætlunarverks og hins nákvæmara samfjelags vib Gub, 

En nú var hinn gamli sáttmáli á enda kljábur, og annar nýr átti 

ab koma í hans stab; hvernig var hann stofnabur ? — í Jerúsalera 

sat 6inn kennari í húsi sjer meb lærisveinum sínum, sem ekki voru 

nema örfáir. þar úti fyrir gengu menn fram og aptur í hversdags- 

Önnum sfnum,' flestir án háleitra hugsana, sumir hirbulausir um hií) 

heilaga, sumir gjörandi gabb ab því, og sumir lútandi því f 
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hræbilegri hjátru og blindni, meb svik í hug og grimmd í hjarta. 

Lengra uti í heiminum voru mennta&ar þjdbir, sem þá voru farnar 

ab sljdfgast og sokknar uifeur í munab og rangsleitni; þar slökkti 

vantriiin smátt og smátt þá hina fáu geisla háleitrar þekkingar, er 

skinu í myrkrinu, og greiddi veg hinni skafelegustu hjátrii, sem ekki 

vildi hafa gublega hluti til annars, enn ab þjöna girndum mann- 

anna; hvab átti ab vekja þessar þjdhir? Enn voru til dsibafear 

þjöhir og ástýrilátar, bunar til ab æba af staí), og eyba og spilla; 

hvab átti aí) spekja þær? Ef vjer ímyndum oss, ab einhver hefhi 

þá horft yfír veröldina, og sjeb þar allt, nema hus þaí), er Jesás 

sat í meb lærisveinum sínum: hvab mundi sá hafa sjeb, þab er 

hann gæti byggt nokkra von á um líf og frelsi handa hinum gjör- 

spiUtu kynkvíslura mannanna? Allt var ab losna í sundur; hib 

forna, sera þangaí) til haf&i stabiÖ, var tekih ab skjálfa allt í frá 

grundvelli og glifena sundur um allar samkomur, og sjerhverri 

byggingu lá vib falli; hih nýja leit ekki iit fyrir mannlegum augum 

öhru vísi ^enn eybing og sundrung. þá sat í Jerusalem, er einnig 

var þegar mÖrkuí) til eybingar, einn kennari meí) lærisveinum sínum 

yfir kærleiksraáltíb, sem jafnframt var skilnabarmáltíb. Hann hafí)i 

ekki dvalizt meb þeim nema fáein ár; þeir höfbu heyrt orfe hans, 

en þab vantabi mikife á, aí) þeir heffeti skilií) þau til hlítar; þeir 

höfbu sje?) verk hans, en þab vantaí)i mikib á, aí) truin væri orbin 

rótgröin í hjÖrtum þeirra; og nú átti hann ab yfírgefa þá. Sá var 

og þar vibstaddur, er su hugsun hafbi kviknab í, sem hræfeilegust 

er allra hugsana; hann hafbi ætlab sjer aí) hafa jarbneskan hag og 

jarbneskan sóma af samQelagi vií) Jesúm; og þegar hónum þátti 

þeim hlutum seinka, og jafnvel útsjeí) ura þá, vildi hann græba 

þab, sem grætt yrbi, för til og seldi Drottin sinn og Meistará í 

hendur óvina hans. Ef Júdas heíir heyrt, ábur enn hann gekk ut, 

orb þau, er Jesús stofnabi meb hina heilögu kvöldmáltíb, og borib 

þau til þeirra, er ofsúttu Jesúm, þá hefir án efa þeirra grimmi 

hugur espazt enn meir, og þeir hafa hugsaí) meb sjálfum sjer: 

víst skaltu verba seldur í dauba, víst skal blóbi þínu verba úthellt; ^ 

en sáttmáli sá, er þú gjörbir, verbur ekki til annars, en þjer til 

glötunar; fjelagi því, er þú stofnabir, skulum vjer skjótt sundra. 
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verki því, er þu hðfst, skulum vjer skjótt eyba; ábur enn langt 
um Ifóur skal enginn dirfast ab nefna þig framar, og straumur 

tímans skal afmá minningu þína. ^Aþessari ndtt tdk Jesús kaleikinn 
og sag&i: þetta er kaleikur hins nýja sátímála; hann sagí)i þetta 

meb eins miklu trausti og æ hafíii koinib fram í hverju orbi hans 

og verki. Hinn nýi sáttmáli er ekki eins og hinn gamli; hinn 

gamli snerti ekki nema eina þjú&, en hinn nýi allar kynkvíslir á 

jörbunni; hinn gamli átti aí) verba afmá&ur, en hinn nýi haldast 
um allar aldir. Atján hundruh ára eru nú lií)in í frá þeirri nútt 

— hvílík ákafleg tímalengd er þab, þegar vjer hugsum fram á hib 
úkomna I Hvab mun verba ortíh' af öllu, sem nú er, ef veröldin á 

enn eins langan tíma fyrir höndum? Hvab mun þá verí&a komib í 

Ijús, sem ekkert auga hefir enn sjeÖ, og ekkert eyra enn heyrt, 
og aldrei heíir í neins manns hug nje hjarta komife? Allar þessar 

aldir eru nú libnar í frá þessari núttu, straumur þeirra heíir eytt, 
umturnaí), umbreytt öllu, sem þá var, jörbin hefir breytt ásýndum, 

svo þafe er eins og fjiillin hefbu sokkií) og dalirnir hafizt upp til 

skýja himinsins, þjúbirnar hafa blandazt hver innan um abra, 

tungumál, sibir og venjur, meiningar og vísindi er orÖií) öbru vísi, 
ekkert er úbrjálaí), nema sáttmáli sá, er Drottinn vor og Lávarbur 
stofnabi, þegar hann var svikinn, þegar heimurinn útskúfabi honum, 

þegar líkama hans var fúrnfært og blúöi hans úthellt fyrir marga. 

„þetta er kaleikur hins nýja sáttmála í mínu blobi, sem út- 
hellt verbur til fyrirgefningar syndanna". Hversu dásamleg 

og líknarfull eru þessi orb! Allt annab, sein heyrbist í veröldinni, 

bobabi hegningu, þrumur hins almáttka voru farnar ab duna, eld- 
ingin leyptrabi í hinu dymnia skýi, og sagbi fyrir, ab Gub mundi 

ekki láta ab sjer hæba, og þeir dagar færu í hönd, ab mennirnir 

mundu örmagnast af eptirbib þeirra hluta, er koma skyldu yfii* 
jarbríki; en á meban hinir vobalegu og skabsamlegu kraptar voru 

í uppgangi, þá var þú ein rÖdd í hinni víbu veröld, einungis ein 

huggunarrödd, sem bobabi líkn og fyrirgefning syndanna, meb því 
Gub — eptir því sem postulinn ab orbi kemst —, sætti heiminn 

vib sig fyrir Krist, og tilreiknabi mönnum ekki afbrot þeirra, og 

setti sættarorb á mebal vor; því þann, sem aidrei þekkti synd, 
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gjÖrfei hann ab syndaförn vor vegna, svo a& vjer fyrir hann rjeít- 

lættir yrí&um (2. Kor. 5, 19. 21). 

„þetta er minn líkami, sem fyrir ybur verí)ur gefinn, þetta 

er mitt blöb, sem fyrir ybur títhellist til fyrirgefningar syndanna“, 

sagbi Drottinn vor til postula sinna, er hann sagbi einnig, a?) blö&i 

hans yrbi úthellt „fyrir'-marga^, og postularnir sÖgbu: hann er 

friíiþæging fyrir syndir vorar, og þö ekki a& eins vorar, heldur 

og gjÖrvallrar veraldarinnar (1. Jöh. 2, 2). þegar vjer komum 

saman til hinnar helgu kvÖldmálííbar, ná því þessi orh „fyrir y?)ur“ 

einnig til vor, já, til sjerhvers af oss, hins háa og hins lága, hins 

vitra og hins fákæna, þess, er heimurinn kallar syndara, og þess, 

er haim telur mebal hinna rjettlátu. Engum er vanþörf á hinni 

himuesku gjöf, en enginn er frá henni úti byrgbur. Fegurb 

sakramentanna í kristiniú kyrkju er þar í fölgin, ab þau snerta 

hvern og einn sjer í lagi. þess vegna er sagt 3^fir kvöldmáltíb- 

inni ekki ab eins um alla jafnt, ab Kristur sje fri&þæging fyrir 

syndir gjörvallrar veraldar, heldur og til hvers kristins manns útaf 

fyrir sig: þigg hinar helgu gjafir, þetta er líkami Jesú, er í daubann 

var seldur eins fyrir þig og abra, þetta er blöb Jesú, sem úthellt 

var eins fyrir þig og abra til fyrirgefningar syndanna. þessi orb 

„fyrir ybur“ krefjast trúar af sjerhverju hjarta; þú verbur ab heim- 

færa til þín þab sem þú veizt um endurlausn Krists, ábur enn þú 

getir haft not af henni. En hin heilögu nábarmebul eru einmitt til 

þess ætlub, aí) glæba trúna, sem dylst í hjörtum mannanna eins og 

daufur neisti, svo hún verbi ab skærum loga til hreinsunar, fræb- 

Íngar og vermingai*. þetta er kærleikur hins nýja sáttmála, og 

þegar kaleikurinn er rjettur ab þjer útaf fyrir þig, þá verbur hinn 

almeimi sáttmáli um leib sáttmáli vib þig sjer í lagi; hinn eingetni 

Sonur Gubs, hinn mikli Mebalgangari millum Gubs og manna, 

kemur þá til þín sem Mebalgangari þinn, hann er á millum Gubs 

og þín, og gleymxr þjer ekki, þö grúi mannanna sje ötölulegur. 

Fyrir því er þessi kaleikur bikar fröunar og huggunar; kom þú 

hingab, aum og þjáb mannskepna 1 hánn er rjettur þjer í bágindum 

þínum, svo ab þú Örmagnist ekki, svo þú haldir ekki ab þú sjert 

yfirgelin, svo ab krapíur hans lífgi þig, og þú vitir og sjáir og 
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trtíir, aö þu eigir einnig Gub og Frelsara. þafe er frif)þægingar- 

kaleikur, því hann er hluttekning Krists blóbs (1. Kor. 10, 16)) 

þeirrar fórnar, sem fram var borin fyrir synd allrar veraldarinnar. 

Æ , þab er kominn af)skilnaf)ur á millum mannanna og Gubs, þd 

'hefir einnig or&ife var viíi hann, og fundib af) þú varst íjarlægur 

Gubi og lífinu í honum, þegar þú vildir nálægjast Gufe, fannstu 

opt af) þjer var frábægt, þú sást af) þú varst skrifaf)ur til skuldar, 

sem þú ert ekki fær um af) borga, hryggileg reynsla kenndi þjer 

hvaf) þaf) er ab hræbast þann, sem vjer eigum af) elska yfir allt 
s 

fram, sem er allt hæli vort, sem einn saman hiegnar af) senda oss 

huggun og von. Sjá, hjer er bikar friÖþægingarinnar, hann er eins 

og hver annar bikar fyrir þá, sem bergja á honum, án þess af) 

hafa trúna í hjarta sínu, og ef trúin leif)ir ekki til apturhvarfs, er 

hún einskis verfi, ef)a verri enn einskis verf) — því hún er þá 

ekki annaf) enn leikfang og vanbrúkun hins heilaga; en fyrir 

trúaba er kaleikurinn pantur Guf)s miskunar, og felur í sjer lækn- 

isdóm hinna dýpsíu sára, og fyrirgefningu syndanna, og von hins 

eilífa lífs. þafi er bikar kærieikans; sjá, hinn eilífi kærleiki lætur 

rjetta oss hann til svölunar í mæf)u vorri, til huggunar í sorg vorri, 

til .fribþægingar í synd vorri; ó! látum oss elska hverjir abra, eins 

og Kristur elskabi oss, og gaf sjálfan sig út fyrir oss. Og þá 

skal þessi kaleikur einnig vera oss frelsisbikar, svo vjer finnum, 

af) vjer sjeum upphafÖir yfir jarbneska baráttu og jarbneska eymd, 

og verbum nú þegar varir vif) þaf) frelsi, er bíf)ur vor, þegar sá 

kaleikur verbur oss rjettur, er eyfiir öllum jarbneskum draumum, 

og vígir oss til eilífra unabsemda og til þess samfjelags, er lætur 

oss skoba augliti til auglitis. 
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58. 
\ 

HÖNDLAÐU HIÐ .FILÍFA LIF. 

þegar vjer stöndura á árbakka og hörfum ofan í straiiminn, 

sjáuni vjer hvernig hver bylgjan eltir aí)ra og berst æ lengra og 

lengra, þangab til hún hverfur oss af sjúnum, og rennur til hafs, 

þar sem öll vötn koma saman í hinum mikla veraldar sæ: en þútt 

vatn árinnar skiptist úaflátanlega, er hún samt jafnan hin sama, 

og uppsprettur hennar, sem aldrei tæmast, endurnýja hana sí og 

æ. þegar vjer virbum þessa sjún fyrir oss, sem er svo harla 

breytanleg og þú jafnan sjálfri sjer lík, vekur hún smátt og smátt 

í hjörtum vorum undarlegar og alvarlegar og einatt sorglegar til- 

finningar. f>ví þetta er eptirmynd raannlegs lífs hjer á jörí)u, svona 

rennur þab án afláts fram af hinni huldu uppsprettu sinni, og ber 

fram bylgjur sínar, ýmist húglega, ebiir meb stríbu i&ufalli, en 

straumur þess þrýtur aldrei, lífib rennur úaflátanlega á fram á jÖrb- 

uiini, einungis hií) einstaka, augnablik, stundir, dagar og ár líÖa 

hvab af Öbru og fjarlægjast æ því meir, þangaí) til þau em horf- 

in og koma aldrei sí&an. 

Eigum vjer þá aÖ standa á árbakkanum og láta tár vor hrynja 

í strauminn, af því hann rennur á frara, og vjer megnum ekki ab 

stöbva hann, hversu fegnir sem vjer vildum þab V F&ur eigimi 

vjer ab hrinda meb hörbu þessu hugsunum, eigum vjer ab steypa 

oss í úlgustraum tímans og gleyma svo í ibunni, ab tíminn berst 

á fram og meb honum sjáltír vjer? eigum vjer ab gleyma, ab Kf 

vort hjer á jörbu líbur fram hjá eins og skuggi? 

Sú kenning er til, er segir: höndla hib hverfula, fyrr enn þab 

hverfur! og vjer þrætum þess ekki, ab slík áminning sje á gúbum 

rökum byggb; oss ber og ab höndla stimdina, sem líbur, nota hana 

og njúta hennar, fyrr enn hún er umlibin, og safna hunangi úr 

blúmunum, fyrr enn þau eru visnub, og hversu skjútt ber þab ekki 

stundum ab ? En ef vjer girnumst á þenna hátt ab hÖndla hib hverf- 

ula eitt saman, þá höndlar þab oss, pg gjörir veru vora hvab af 

33 



t 

514 HöndlaW hitj eilífa líf. 

hverju eybingu og dauba undirorpna, eins og þa& er sjálft. Miklu 

djápsærri sannindi hljáma í eyrum vorum, eins og alstabar í hei- 

lagri ritningu, þar sem postulinn segir þessi hin mikilvægu oríi: 

höndlabu hib eilífa líf (1. Tím. 6, 12)! og þau eru sann- 

lega þess verb, afe hver rábvandur mabur íhugi þau meb allri 

kostgæfni. 

fegar eilíft líf er nefnt, merkir þab venjulega hib ókomna 

líf, og svo er þab og kallab í ritningunni, af því hib eilífa á aí) 

birtast á fullkomnara og dýrblegra hátt í hinu betra og æbra lííi 

hinu megin grafarinnar, og opinberun þess á þar ab vera stöbugri, 

enn í tilveru vorri í þessum heimi. En hib eilífa er einmitt þab, 

sem ekki er undirorpib breytingum tímans, þab hefir verib til án 

upphafs, og er án breytingar, og verbur til án enda; þess vegna 

getur hib eilífa líf ekki byrjab, heldur er þab jafnan til, eins og 

þab hefir ætíb verib. Ekki eigum vjer heldur ab ímynda oss, ab 

hib eilífa líf birtist ab eins í öbrum veröldum, og þessi veröld sje 

ab eins ætlub hinu stundlega líti, því hib stundlega lífib á sjer 

einnig röt í hinu eilífa lífi. Myndir þær, sem bera fyrir augu vor 

í þessu líli, köllum vjer skugga, af því utlit þeirra er einatt öljöst 

og þoku hulib, og af því þær lí'ba einatt fram hjá eins skyndilega 

og skugga ber yfir land; en skugginn, sem er litib ebur ekkert í 

sjálfum sjer, vottar jafnan, ab verulegur líkami sje til, sem skugg- 

ann beri af, og eins vottar hib stundlega líf, ab eilíft og sannarlegt 

líf sje til, er þab hati rót sína í, og í þvíbirtist. því fremur sem 

nokkur hefir hib eilífa og sanna líf í sjer, því fullkomnari og Öflg- 

ari og sælufyllri er tilvera haus hjer á jörbu; því fremur sem 

hann fjarlægir sig því, því fremur abhyllist hann og eltir þab sem 

er einber skuggi, því fremur verbur öll tilverahans smátt ogsmátt 

einungis eins og hræbilegur skuggi; og þetta ástand kallar riíningin 

dauba, þab er: sloknun hins rjetta og sannarlega lífs. En eins og 

þessi daubi ögnar hvarvetna, og leitast ætíb og alstabar vib ab 

svelgja lífib, þannig er og hib eilífa, hib sanna og himneska líf 

ætíb ,og alstabar nálægt. þess vegna hjet Drottinn vor þeim, er 

til hans vildu koma, ekki ab eins tilveru í Öbrum heimi, heldur 

vildi hann þegar hjer á jörbu leiba þá ab þeim lindum, sem spretta 
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upp til eilíís lífs, svo þeir gætu svalab hinum sára þorsta sálar 

sinnar; og þegar postulinn segir, vjer skulum höndla hife eilífa líf, 

ætlast hann til vjer gjörum þaí) þegar hjer á jörbu. 

Er og nokkur sá, er ekki hafi á sælustundum sínum fundiÖ 

þab til huggunar sjer, ab kraptar ökomins heims geta gjört vart 

vib sig í oss hjer á jörhu, ab mikih líf og ríkt og sælufullt — sem 

ber þab meb sjer, ab þab á sjer ekki rðt í hinu eilífa — geti 

gagntekib veru vora? En ef vjer viljum láta hib eilífalíf stabnæm- 

ast í oss, þá‘ver&um vjer ab höndla þab og halda því fast- 

lega; því ef vjer seilumst eptir því, sem stundlegt er, þá teygir 

daublegleikinn ab oss hundrab hendur til ah hremma oss; en svo 

þrífur og hib eilífa líf oss, ef vjer leitumst vií) a^ höndla þab 

meb heitri og Öflugri eptirþrá. 

Allt sem vjer vitum, vitum vjer af reynslunni, á þann hátt, 

ah þa?) hefir runnib upp fyrir oss, og hefir birt sig oss, og vjer 

höfum fundib til þess. þií veizt af jörfeunni og dýrb hennar, ein- 

ungis af því, ab þií hefir sjeb hana og smakkab hana og fundib 

til hennar; þu þekkir hersveitir himinsins einungis af því, ab geislar 

þeirra hafa snortib augu þín; þannig veit og enginn neitt um eilíft 

líf, utan sá sem hefir fundib til þess í sjer, og því öflugar sem 

þab hefir hreift sjer í honum, meí) því iiieiri vissu veit hann, ab þab ér 

ekki draumur, er hafi tælt hann, heldur sje þab þab, sem í raun 

ijettri er verulegt og satt. Ab vísu gjörir hib eilffa líf vart vib 

sig í hverjum manni, sem í heiminn er borinn, hann verbur sjer 

þess mebvitandi, ekki síbur enn hins stundlega lífs, en hann byggir 

þessari mebvitund lít lír huga sínuin, og slökkur hana meir og 

meir ab sama skapi, sem hann hallast einungis ab stundlegum hlut- 

um. því segir og postulinn: forbastu þessa hluti! ábur enn hann 

segir: höndlabu hib eilífa líf! Rjett þar á undan hafbi hann eink- 

um talab um ágirndina, og sagt, ab hiln flækti menn í freistni og 

snörur og margs konar heimskulegar og skabsamar girndir, er 

sökkva þeim í spilling og glötun, því ágirndin er rðt alls ills (1, Tím. 

6, 9 0. nn. vv.). Höndlabu aub þessarar veraldar I sð hvöt er til, 

sem þannig kallar ura víba veröldu, leitabu, segir hun, ábata og 

grðba, svo þu getir aukib eigur þínar, og ■ notib svo heimsins og 
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Bjeí) þjer borgib I Eigur þínar ? þú nefnir ab vísu þetta orí) á hverri 

stundu, en taktu nú vel eptir þýbingu þess, og spurbu svo sjálfan 

þig, hvort þú í raun rjettri getir átt eigur hjer á jörbu? Aubæfi 

þau, sem þú hefir aflab þjer, eru á valdi þjúfanna og eldsins og 

skemmdanna, ekki síbur enn þínu valdi, og þútt þjer heppnist ab 

verja þessum úvinum inngöngu, brýzt samt daubinn inn til þín ab 

læstum dyrum, og hrífur þig burt frá gulii þínu og gersemum, og 

þú megnar ekki ab hafa neitt af þeim meb þjer þangab sem þú 

fer; kallar þú þetta eigur? En einmitt af því auburinn hefir ekk- 

ert gildi, nema í hinu jarbneska lífi, einmitt af því slokknar æ 

framar í þeim, sem fæst vib hann einan og tengir allan liuga sinn 

og ást sína vib hann, mebvituudin um eilíft líf; hann fær ekki ab 

reyna þab og linnur ekki til neins af því, sem skylt á vib æbra 

heim; vjer hittum engan harbúbarfyllri, engan, sem sje fasíari á, 

ab halda þab allt ab vera draumúra sjúks ímyndunarafls, er vjer 

segjum ura hib eilífa, enn þann, sem heíir geíib sig á vald ágirnd- 

arinnar, og sellt sálu sína vib hinum ískyggilega aubi þessa heims. 

Forbastu þenna löst, en forbastu einnig hjegðmagirni og kveifarlegt 

munabarlíf. Virtu þá fyrir þjer, sem sækjast eptir þessum hlutum! 

Hinir hjegúmagjörnu elta fyrirbuvb, sem skreppur frá þeim, þegar 

þeir eru rjett komnir ab honum, og nái þeir í hann, halda þeir 

gufu einni í fabmi sjer, er enga frúun veitir þeim, og geti þeir 

enii um stundar sakir skemmt sjer vib iitarbragb hennar, sundrast 

hún brábum og hverfur, og þá er ekki ab eins fangib tæmt, held- 

ur er og sálin, sem hafbi alla sína skemmtun af þessum sjúnhverf- 

ingum, orbin tóm og of sljóf til allrar háleitrar áreynsiu, og óhæf- 

ileg ab geta fundib til þess, sem í raun rjettri er kjarni lífsins. 

þannig eybir og munabarlífib ekki ab eins kröptum líkamans, held- 

ur dregur þab og alla dáb úr sálunni, því hún girnist einnig hlýja 

og mjúka hvílu, og vill láía blíban andvara ab eins leika um sig, 

og mettast án afláts í holdlegum og skemmtilegum draumum; og 

þegar svo stormar lífsins taka ab veifa hinum sterku vængjum, 

þegar vatnsílóbin duna og regnib lemur, þá heíir sál þeirra engan 

mátt í sjálfri sjer, og hefir ekkert athvarf fyrirbúib'sjer, er hún 

geti leitab til á tíma reynslunnar. Og vissulega er því svo varib, 
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ab hver sem leitar sjer a?) eins munabar í hinni jarbnesku veröld, 

hann leitar sjer einnig munaítar, og einskis annars, í því sem æ&ra 

er, hafi þab komi?) fram í meSvitund hans; því hvafe ættum vjer 

ab kalla hana annab , þessa kveifarlegu eptirþrá, þessar aíllausu 

umkvartanir, þessar huglausu efasemdir, sem fylla sálina og hrekja 

hana fram og aptur, svo hun þorir hvorki af) afneita hinu eilífa, 

nje höndla þaí), og eru eins fráleitar sannri guhhræ&slu, eins og 

gagnslaus læti leikandi inanns eru fráleit Öflugu og ibjusömu lífi. 

Forbastu þessa hluti, segir postulinn; en sækstu eptir rjettlæti 

og gu?)sötta, og tru, og kærleika, og þolinmæhi, og hðgvær?)! Lifi 

menn gublegu líferni, ver?)a þeir sjer Gu?)s mehvitandi, og verji 

menn ölhi lífi sínu til aö ávinna sjer hih eilffa, ver?)a þeir varir 

hi?) eilífa í sjer. Hvert sinn, er hjarta þitt gjörir greinarmun 

þess, sem er þægilegt og þess, sem er rjett, hvert sinn, er þú segir 

vib sjálfan þig: þeíta yndi, ehur ávinning, ebur hæg& vildi jeg feg- 

inn öí)Iast og fá a& njúta,, en jeg dirfist þess ekki, af því þa& er 

rangt; e&ur þú segir: þessa skyldu er mjer þungt a& rækja, þetta, 

sem jeg nú legg í sölurnar, er mjer úljúft a& láta, en mjer hæfir 

a?) gjöra þa&, af því þa& er rjett: þá hetir þú jafnframt kannast 

vi& gildi slíks lögmáls, sem heíir ekki holdlegan e&ur stundlegan 

uppruna; og hvert sinn, er þú hlý&nast þessu lögmáli, og afneitar 

jar&neskum fögnu&i og jar&neskum hag sakir rjettlætisins, finnur þú 

a& hinir miklu kraptar hins eilífa lífs hreifa sig í þjer. Hvert 

sinn, er þú tekur me& h(5gvær& vi& hinu illa, sem mennirnir gjöra 

þjer, hvert sinn, er þú tekur me& þolinmæ&i vi& hinu illa, sem þjer 

er ætla& a& bera, og kefur ni&ur harrn þinn og svi&a, og geymir 

sál þína rúsama og sta&fasta í mútlæti þínu, þá er sá kraptur í 

þjer, sem sigrar heiminn þá& er hi& eilífa, sem styrkir sálina, bæ&i 

til a& einskisvir&a ohreina dýr& stundlegra hluta, og til a& bera 

skammvinnar þjáningar. J>annig getur og þannig á ma&urinn a& 

fá skynbrag& á hinu eilífa lífi, me&an hann lifir hjer í dau&legleik- 

anum, ekki a& eins í hugsunum og ályktunnm, heldur beinlinis af 

reynslunni. þa& er þjer ætí& og alsta&ar nálægt, þú getur fundi& 

a& þa& er í þjer og þú í því, en hvernig ættir þú a& finna þa& 

og finna til þess, þú steypir þjer í hinn æ&anda straum dau&Iegleik- 

I 
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ans, og lætur ekki hi^ eilífa líf fá tíma nje tækifæri til ab eflast 

í þjer? Sækst þú eptir gubsútta og trúl þaÖ er til fýsn í hverj- 

um manni, sem hvetur hann ab nálægjast hií) háleita, og nokkurt 

traust og nokkur von til gufelegrar stjúrnar; en þegar þú forfeast 

þessar raddir í brjústi þínu, eins og þú hugsir þær lei&i þig á 

villigötu, og fjarlægi þig ákvörbun þinni og fögnubi þínum, þegar 

þú berb ekki vib ab ala og efla hinn betra hlut veru þinnar, þegar 

þú varpar þjer i straum tímans: þá er ekki ab eins allt, sem þú 

reynir urahveríis þig, heldur og allt í sjálfum þjer, einungis stiind- 

legt, hjegúmlegur fögnuÍJur og lijegúmleg mæba, og daubinn á baki 

þess alls saman; en leifeirfeu sálu þína frá glauminum til rúseminn- 

ar, hefjir&u hana yíir trufl og skarkala þessa heims, notirbu hin 

helgu nábarmebul, þá nálægist sálin hib eilífa, og þá finnur þú 

beinlínis af reynslunni, ab þab er til, sem háleitara er og betra og 

sælla, enn þab sem augab sjer og eyrafe heyrir og komií) heíir upp 

í hinu holdlega hjarta; í umbyltingunura finnur þú til þess, sem 

stöbugt stendur, í hrellingum heimsins finnur þú til hins himneska 

fribar, á bak vi?) hina dymmu nútt eygir þú morgunroba eilífóar- 

innar, og lífib á baki daubans. 

Af þessu sjáum vjer hvafe postulinn meinar, er hann segir: höndl- 

afeu hife eilífa líf! líann ^Örir ekki ráfe fyrir þafe sje fjarlægt, held- 

ur algjörlega f nánd; hann segir ekki, afe Gufe muni á sínum tíma 

veita oss þafe hinu inegiu grafarinnar, heldur segir hann oss sje 

bofeife þafe þegar hjer á jörfeu, og vjer skulum hÖndla þafe; afe vísu 

vill hannvjer skiilum taka oss stundir tilguferæknis og upplyptingar 

sálu vorri, en ekki ætlar hann samt þafe sje núg, afe vjer tökum 

stund og stund ‘til undirbúnings undir eilíffeina; hann kallar oss 

ekki burt frá þessu lífi, nje út á eyfeirnörk, afe vjer skulum byggja 

osS' hreysi til afe sitja þar vife eintúmar hugleifeingar, nje heldur 

kallar hann oss burt frá saklausri skemmtun, nje til tilfinningar- 

leysis í þjáningum lífs vors, heldur sýnir öll ræfea hans, afe mafeur- 

inn höndlar og ávinnur sjer hife eilífa líf mefe því afe hegfea sjer 

vel í heimi þessum. En hversu mikill raunur er á afe hegfea sjer 

vel, og því, afe vera sýkn af ákærum rjettvísinnar fyrir mannlegum 

dúmi! Tveir menn hafa hife sama starf á hendi; annar gjörir þafe 
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af nau&ung og af því þaíi veríiur svo ab vera, hann ætlar ab vinna 

sjer brau^, ebur aub og metorí); meban hann á von á þessu, heldur 

hann á fram, en sjái hann ekkert endurgjald, þyki honum starf sitt 

of umfangsmikiíi, til þess hann geti uppskorib ávexti þess, efeur of 

lítilfjörlegt, til þess þab geti veitt honum fje og frama, hættir hann 

víh þab; hinn leitast vií) ab ná ákvörbun sinni og aíijúka því starfi 

sem honum er á hendur falih, og nota vel þann tíma, sem honum 

er veittur, þess vegna lætur hann endurgjaldi?) koma eins og honum 

er ætlab þab; en fyrst af öllu hugsar hann um aí) koma því af, 

sem honum ber; þyki honum verk sitt mikib, treystir hann því, 

ab sá, sem fól honuin þafe á hendur, muni einnig senda þá, er 

unnií) geti meb honum, og frækorn þafe, sem hönd hans sáir, muni 

ekki glatast; þyki honum verk siít lítilmótlegt, kemur honum til 

hugár, ab enginn bygging yrfci fullgjörb, ef enginn fengist til a^ 

leggja í hana stein á stein ofan, en sje hver, sem aí) henni vinnur, 

tnlr í því litla, sera til hans nær, þá láti Guh allt verk þeirra til 

samans þróast gu&Iegum þroska; annar þessara manna ávinnur sjer 

ekkert, ef til vill, e&ur þá auð og frama, en hinn höndlar hií) eilífa 

líf. Tveir menn njöta gæfea þessa lífs; annar þeirra tekur þau 

ebur sóar þeim, og lyptir aldrei huga sínum hærra, skógurinn breröir 

yíir hann laufhvelíing sína einungis til ah veita honum forsælu, 

stjarnan skín einungis til aí) bera birtu á götu hans, blómin Ijukast 

upp í aldingar&i hans, einungis til þess hann geti sýnt þeim, sem 

koma ab skoba þau, a?) hann. eigi slíka prýbi, og svo eru þeir, ef 

til vill, eins hjegóralegir og hugsunarlausir eins og sjálfur hann; 

hinn lítur M gjöíinni upp til gjafarans, hann sjer Guh í blómum 

jarbarinnar og í stjörnum himinsins, og í sjerhverjum fógnubi Íífs 

síns sjer hann glampa hinnar eilífu dýr^ar, eins og þegar sólin 

speglar sig í daggardropa; annar þessaramanna hefir þegií) ÖII sín 

gæ^i, hinn hefir hjer í hinu stundlega lífi höndlafe eilíft líf. Tveir 

menn bera hryggb og mæ?)u þessa lífs; annar þeirra herí)ir sig í 

gegn þeim, hann setur upp spekingssvip, og segir ab stunur og 

kveinan komi aí) engu libi, og óþolinmæí)in gjÖri sár hans enn 

dýpra, svo gáir hann ab í kringum sig, hvort allir taki eptir stÖb- 

ugleik hans; hinn geymir viökværat hjarta í brjósti sjer, svo hann 
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geti fundib til hryggbar sín og annara, en hann ber harm sinn í 

hljóbi og lýtur rábi Gubs, hann veit, aí) allir hlutir verba þeim til 

góbs, sem Gub elska; annar þessara ávinnur sjer, ef til vill, lof 

af mönnum, hinn hefir höndlab hií) eilífa líf. 

Jíaniiig eru ekki tveir sjerstakir heimar til, svo annar taki þar 

vib, sem hinn hættir, ebur svo, ab vjer skulum ýmist hefja oss 

upp í annan þeirra, ebur láta aptur sígast nibur í hinn; heldur er 

ab eins einn heimur til, í þeim skilningi, sem vjer tölum nú um 

þetta mál; hií) eilífa opinberast einnig á þessari jörbu, og þótt þab 

birtist ekki á jafn fullkominn og sælufullan hátt, sem í hinum æbri 

og betri heimkynnum, er þab eigi afe síbur hib sama og þarbirtist. 

þessi jörb er forgarbur helgidómsins, en hún er einn hluti hins 

mikla musteris, og samhljómur sá, sem fyllir musterife, heyrist 

þegar í forgarbi þess. þa& er ekki nema einn Gub til og hann 

er Gúb himins og jarbar; lögmál þab, sem hljómar í samvizkum 

vorum, er hife sama lögmál, sem hlýtt á afe verba um alla eilífb, 

hin rábvanda og Gubi þekka vibleitni, sera þú hefir byrjab á hjer 

í veikleika þínum, er hin sama, sem þú átt ab halda á fram í 

öbru lífi; og hin sönnu gæbi, sem hafa glatt hinar dýpstu tilfinn- 

ingar hjarta þíns í þessu lífi, eru hin sömu, sem vonin lætur Ijóraa 

meb enn meiri fegurb í móti þjer úr ókunnu lífi. Allar áminningar 

kristinnar trúar, öll kenningin um kristilegt rjettlæti og kristilega 

gubsdýrkun, koma þess vegna saman í þessum orbum: höndlabu 

hib eilífa líf! 

En þar sem vjer finnum til hins eilífa lífs og gjörum þab ab 

eign vorri, öblumst vjer jafnframt fulla sannfæring um ab eilíft líf 

sje til og ódaubleiki. þab sem er eintóm þoka verbur ab breytast 

og sundrast, þab sem er einber skuggi, verbur ab líba fram hjá, en 

hib verulega og sanna er ævarandi. því fremur sem maburinn hefir 

leitab hlutskiptis síns í stundlegum munum, því fremur sem hann 

hefir sökkt veru sinni nibur í þá, því fremur virbist honum, ab 

sjálfur hann sje vígbur til sundrunar og algjörlegs dauba. þetta er 

ab vísu eintóm migsýning og ósannindi, því kjarninn í veru hans 

á sjer rót í hinu eilífa, og getur ekki ab engu orbib, en hann selur hann 

á vald ómælanlegum hörmungum, þar sem hann sökkur honum nibur í 
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ólgusjð daublegleikans. En því fremur sem maburinu leitar hlut- 

skiptis síns í hinu eilífaj því fremur losar hann sig undan valdi 

daufelegleikans, þess vegna segja hinir fornu spekingar ab ddauh- 

leikinn sje í ætt vib vizkuna (Spek. 8, 17), ah vihurkenning boh- 

orha Drottins sje lífs menntunj og þeir sem gjöra þab, sem honum 

þóknast, neyti af trje ódauhleikans (Sír. 19, 19); þess vegna segir 

og postulinn þessi hin háleitu or?): vjer letjumst ekki, því jafnvel 

þótt hinn ytri raabur vor hrörni, endurnýjast samt hinn innri- mabur 

dag frá degi; því þrenging vor er skammvinn og Ijettbær, og 

aflar oss yfirgnæfanlegrar eilífrar dýrhar, þar sem vjer lítum ekki 

til hins sýnilega, heldur hins ósýnilega, því hib sýnilega er stundlegt, 

en hib ósýnilega eilíft (2. Kor. 4, 16—18). 

Renndu því, straumur tímans! jeg skal ekki hryggjast af 

hrabför þinni; ný blóm spretta jafnan upp á bökkum þínum, og 

þab sem þú hrífur mec) þjer af því sem mjer var kært, flytur þú 

til þeirrar strandar, er jeg mun síbar á koma, og finna þar aptur 

þab, sem jeg hefi misst. Renndu, straumur tímans! jeg veit þab 

ab vísu, ab ár mín eru talin hjer á jörbu, en jeg skal ekki hryggjast 

af því, ab reynsluár mín líba hvert af Öbru; hafi þab verib Ijett 

ár, vil jeg þakka Gubi fyrir sjerhvern fögnuí), sem ylur himinsins 

leiddi fram af hinu dymma skauti jarbarinnar, hafi þab verib þung- 

bært ár, vil jeg þakka Gubi, ab þaÖ er libib og borib, þakka Gubi, 

hafi hann kennt mjer í þessari ,raun ab varbveita trú og kærleika, 

og þolinmæbi, og hógværb.. Hib ófullkomna verbur aftekib, hib 

hryggilega líbur undir lok, en hib fullkomna eflist og dafnar. Sæll 

er sá, sem höndlar hib eilífa líf, og safnar sjer af fyllingu þess 

krapti, sem þreytist ekki, og fögnubi, sem enginn fær af honum 

tekib! 
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GUÐ ER EKKI GUÐ HINNÁ DAUÐU, HELÐUR HINNA 
♦ 

LIFENÐU. 

þar sem öll hin kristilega kenning snertir hií) eilífa líf, er 

hun byrjar raeö því fyrst og kemur ab því sfóast, þá talar hiín 

engan veginn um þa^ eitt, sem á ab verha hlutskipti vort, þegar 

vjer erum komnir aí) takmörkum þessa lífs, því hi^ eilífa líf hefir 

veri?) til frá upphaíi, og er og mun ver^a æfinlega, og þegar hjer 

í hinni stundlegu tilveru vorri eigum vjer ab höndia, og getum 

höndlah hib eilífa líf. En hver sem hefir höndlab þab, og fundi^ 

til þess í sjer stöbuglega, hann hefir og um leib áunnií) sjer ðdaub- 

leika; því nafnih sýnir þaí) sjálft, ab hií) eilífa líf getur ekki verih 

dauííanum undirorpife. þess vegna lei&ir og kenning Krists til 

sannfæringar um ddauÖleika. Drottinn vor segir sjálfur: jeg em 

upprisan og lífib, hver sem truir á raig, hann mun lifa þdtt hann 

deyi, og hver sem liíir og truir á mig, hann mun ekki deyja ab 

eilífu (Jdh. II, 25. 26); og postuli hans segir, afe Jesus Kristur 

hafi afmáí) daufeann og leitt í Ijds lífih og ddaubleikann me?) 

fagnabareyrindi sínu (2. Tím. 1, 10). Hvar sem þessu fagnabar- 

eyrindi hefir orbií) framgengt, hefir þah svipt dau&ann broddi sínum, 

og ríki daufeans sigri sínum; Jesiis hefir veitt og staÖfezt von 

ddaubleikans, bæbi meb kenningu sinni og upprisu. 

þegar hinn ágæti og gubhræddi raabur, sem andvana líkami 

Jesu var á hendur falinn, var biiinn ab leggja hann í gröfina í 

klettinura, Ijet hánn velta miklum steini fyrir grafarmunnann. En 

a& morgni páskadagsins var buib a& velta þessum steini á burt 

þa&an, og þa& var hib mesta og fagna&arau&ugasta kraptaverk, 

sem nokkru sinni hefir or&i& í heiminum; því þa& var ekki a& 

eins stí byr&i, sem svipt var á burt, og sii gröf, sem lokife var 

upp, heldur skein fagur geisli ni&ur í allar dymmar grafir, og 

þungri byr&i var svipt af sjerhverju manns brjdsti. Slíkir bilsta&ir 

dau&ra, sem sá, er líkami Jesú var í lag&ur, eru alsta&ar um öll 

% 
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lönd; hvort sem þeir eru höggnir í klettana, grafnir í jörí)inay eí)ur 

reistir meí) allri þeirri dýr&, sem listamennirnir geta upp hugsah, 

eru þeir samt allir saman grafir; daubinn liggur þar á herfangi 
4 

sínu, og grafarsteinninn gjörir slíkan abskilna?), a?) meiri getur ekki 

orfcife hjer á jörbu, skilnab hinna dau&u og hinna lifendu. Satt 

er þab a?) vísu, aí) steinn þessi ver skarkala heimsins og öllum 

mæ&ura þessa lífs inngöngu í gröfina; undir skjdli hans er hæli ab 

finna, hafi hinn þjábi ma&ur hvergi fundih þaS annarsta^ar á jörb- 

unni; þar særir ekki sdtt, þar bítur ekki hungur; gröfin er öruggt 

vígi, svo bárur ofsdknanna brotna á því, hún hrekur á bak aptur 

hina dymmu hryggb og hinn fölva dtta; farib og áreitife hina lif- 

endu, en dirfist ekki ab hagga rd grafarinnar. En sá steinn byrgir 

og uti allan fögnub lífsins; þegar buið er aí) leggja hann yfir 

moldir vorar, auí^nast oss aldrei framav ab líta bldmin grda og 

vori?) brosa, þá bjdbast oss aldrei framar frægbarverk ab vinna, 

þá kallar morguninn oss aldrei framar til skemmtilegrar vinnu, nje 

kvöldib til inndællar hvíldar, þá vermir ástin ekki framar hjörtu 

vor, og sæla vonarinnar fyllir ekki framar brjdst vort: farií) allar 

á burt, þjer blföu unaíisemdir lífsinsf vitjib biístaba hinna lifendu, 

en ekki þeirra, sem daubir eru. þess vegna leggst og steinn 

grafarinnar þungt á oss, löngu fyrr enn hann er laggbur yfir 

moldir vorar; myndir dau^ans brjdtast inn á millum mynda lífsins, 

tilfinning daublegleikans leitar ab færa klaka sinn yfir bldmvöllu 

lífsins, lÖngu fyrr enn a^ því er komiíi, aö Ijárinn gangi yfir þá; 

svo þab eru ekki hinir dauÖu, sem steinn grafarinnar leggst þungt 

á, heldur einmitt þeir sem lifa. Hver mun velta þessum steini 

frá grafarmunnanum? Hver hefir almáttugt aíl og almiskunsaman 

kærleika til ab taka á burt byrbi þá, sem liggur á brjostum allra 

daublegra manna V 

Lofaöur sje Jesus Kristur, fyrir þab hann hefir leitt í Ijds 

lífiíi og ddaufeleikann meb fagnabareyrindi sínu, og látib von d- 

daubleikans renna upp og skína yfir dýrb auíiæfanna og eymd 

fátæktarinnar, yfir fjölmennar borgir og'fámenn hreysi, yfir alla 

söfnubi hinna lifendu og allar grafir hinna daubu I Ab vísu hefir 

Gub grdtiursett þessa von í mannlegu hjarta, og þegar hjartab er 
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fjörugt og huguriun er skýr, þá kannast maburinn einnig vib, ab 

* eilíft líf gjÖri vart vib sig í honum, og a?) hinn betri hluti hans, 

hin rjetta vera hans, sje ekki herfang daubans. En fagnabareyrindi 

Krists var naubsynlegt til ab vekja hjartab og leibbeina hinum 

efablöndnu hugsunum, og upprisa Krists var naubsynleg, til ab 

stabfesta fagnabareyrindib og votta berlega, ab hinar háleitu og 

fagnabarfullu hugsanir sjeu sannar, og fyrirheit þau, sem hjartab 

hlýbir svo feginsainlega á, korai frá Gubi, 

Allar atvarlegar hugsanir, sem hafa nokkra stabfestu, leiba oss 

jafnan ab lokunum til ödaubleikans, hverja stefnu sem þær hafa 

tekib í fyrstunni; en þar sem vjer nii ab þessu sinni viljum snua 

sálu vorri einmitt ab þessu efni, þá látuin þau orb, sem Jesus 

heíir sjálfur talab, vísa oss á, hverja götu vjer skulum þræba. 

Svo bar vib einhverju sinni, aí) nokkrir fröbir menn og mikils 

metnir af Gybingalýb báru upp fyrir honum kaldar og fávíslegar 

efasemdir vibvíkjandi Öbru lífi, og þá svarabi hann þeim á þessa 

leib: „þjer villizt og skiljib ekki ritningarnar, og ekki vitib þjer 

heldur hvílíkur ab er máttur Gubs. ílafib j>jer þá ekki lesib þab, 

sem Gub hefir til ybar talab,*er hann segir: jeg er Giib Abrahams, 

Gub Isaaks og Jakobs. En Gub er ekki Gub hinna daubu, 

heldur hinna Iifendu“ (Matth. 22, 29 o. nn. vv.). Látura oss 

halda fast vib þessa hugmynd og leitast vib ab komast í skilning 

um, hvernig þab leibir af veru Gubs, ab líf þab, sem hann hefir 

gefib, hljóti ab vara vib um allar aldir. 

Hver sem þekkir ritningarnar, hinar helgu bækur , er þekk- 

ingin á Gubi er varbveitt í, eins og hann hefir sjálfur opinberab 

hana, og eins og hann vill hun skuli verba geymd og sýna mátt 

sinn á jörbunni, sá veit og, ab Gub er þar alstabar bobabur sem 
• 

sá hinn lifandi Gub. þab sýnist vera öþarfi ab bæta orbinu 

„lifandi“ vib nafn Gubs, því þab gefur ab skilja, ab hann, sem 

gefur öllura líf og anda, hljöti einnig ab vera sjálfur lifandi, » 

æbstum skilningi þessa orbs. Samt hefir þab ætíb verib naubsyn- 

legt, og mun ætíb verba þab, ab vjer köllum Gub meb fullum 

orbum hinn lifanda Gub, þegar vjer viljum láta hugmyndina um 

Gub hafa full áhrif á oss, |)ví ætíb hafa mennirnir viljab minnka 
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dýrb Gubs og setja skepnuna í staí) Skaparans. Vjer viljum nii 

ekki fá oss til orba villur þær, sem spámennirnir þurftu eigi ab 

síbur a?) prjedika í móti um margar aldir fyrir þeirri þjóÖ, sem 

áíti ab rekja kyn sitt til þeirra forfebra, er snemma höf&u Ö?)lazt 

þekkingu á sönnum Guí)i, og postular Krists urSu a?) prjedika í 

mdti fyrir Öllum heibingjum, og þeir raenn, sem Drottinn vakti 

til ab hreinsa kyrkju hans, ur'tu ab prjedika í moti, mitt á meí)al 

kristinna manna, — jeg meína þær villur, er mennirnir kölluíiu 

Ijós liiminsins eíiur dýr jarbarinnar, e^ur daufelega menn, e?)ur 

skapaba anda, mönnum æ&ri, gubi sína, eí)ur eignubu dautum 

iikneskjum gu&Iegan mátt En hversu opt verí)ur þab enn, ab 

nátturunni er slengt saman vií) Gub, og þá um leit skepnunni vib 

Skaparann. Sjerhver, sem hefir augii aí) sjá meí) og vit a& skynja 

raeb, hlýtur ab kahnast vib opinberun gulblegrar veru í hinum 

sýnilegaheimi. þegar nóttih leibir hinar skínandi hersveitir yíir himin- 

hvolíib’, ebur þegar dagurinn breifeir sundur hinn blómfagra au^ 

jar&arinnar, þegar vjer veröum varir'' yib mátt og reglu og speki, 

djupt undir rótum fjallanna, er aldrei bifast, ebur í hinu æ?)ahda 

þafi, sem aldrei er kyrrt, þegar blessunin líöur nibiir frá himninum 

í lífganda yl, ebur svalandi dropum, og kemur aptur upp af skauti 

jarbarinnar í ilmsætum bldmum og rógrum ávÖxtum: þá fyllist 

sjerhvert hjarta tilbeibslu, og sá er enginn, er ekki kannist vib, ab 

eitthvab gubdómlegt opinberi sig í nátturunni. En þetta hib gub- 

dómlega er ekki Gub; — þú sjerb fald klæba hans, þú sjerb 

glampann af dýrb hans í hinum skapaba heimi, en fekaparann 

sjerbu þar ekki. Viljirbu komast í nákvæmara skihúng um veru 

hans, ab svo miklu leyti sem þú fær gripib hana, verbur þú ab 

skoba auda þín sjálfs, því Gub hefirskapab þig eptir sinni mynd. 

Og þar sem þú verbur þá ekki ab eins vís þess, ab þú lifir og 

abhefzt, á líkan hátt og trjeb lifir og dýrib hefst ab í hinum óskýru 

draumum sínum, heldur finnur í sálu þinni hugsanir og tilfmning 

og vilja og Ijósa mebvitund, er veit af sjálfum þjer og því, sem 

er umhverfis þig, og er yfir þjer og undir þjer; mundi þá hann, 

scin kveikti neista þann, er skín í hugskoti þínu, ekki sjálfur vera 

Ijós? í3! hiraininn er hásæti hans, og jörbin er skör fóta hans, 
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sólirnar í hæí)um eru hersveitir hans, og öll dásemdarverk á jÖrfc- 

unni eru af honum gjörfc, hann hefir nifcur skipafc öllu því, sem 

skapafc er, og náttúran er opinberun vizku hans og máttar; en 

sjálfur er hann ekkert af öllu þessu, hann er sá hinn lifandi Gufc, 

og af honum og fyrir hann og til hans eru allir hlutir. 

Til hans, sem er og lifir eilíflega, lyptir mafcurinn huga sínum, 

sem hann hefir gefifc, og kallar hann hinn almáttka og hinn 

alvitra. Hver megnar afc rannsaka dásemdir almættis hans? 

hefir tölu afc telja þær mefc, og orfc til afc lýsa þeim mefc ? En þær 

eru til, vjer göngum úr skugga um þafc, vjer sjáum þær, yjer 

þreifum á þeim, og vjer sÖkkvum oss nifcur í skofcun þeirra. Hifc 

mikla dásemdarverk er í því fölgifc, afc heimurinn er til, og vjer 

erum til, og erum á úrannsakanlegan hátí skapafcir af engu, og 

kallafcir fram af nottu mefcvitundarleysisins. Mundi þá hann, sem 

leiddi lífifc fram mefc almáttugri bendingu’sinni, ekki halda því vifc? 

Mundi þá sú hin eilífa vizkan einungis byggja til afc rífa aptur 

nifcur, og skapa til afc eyfca því aptur, sem skapafc er? Mundi þafc 

vera tilgangur almættisins og vizkunnar, afc sálin, mefc Öllum kröpt- 

um og hæfilegleikum, mefc öllum sínum djúpu tilfinningum, öllum 

sínum frarafúsu hugsunum og öllum sínum einlægu ásetningura, skuli 

aptur verfca afc engu? þá væri Gufc Gufc hinna daufcu og ekki 

hinna lifendu. 

En látum oss nefna þau nöfn Gufcs, sem hrífa mefc enn meira 

afli á sálu vora. Enginn er sá, er lyptir huga sínum til hins 

hæsta, utan hann kalli hann einnig hinn rjettláta. Hvort sem 

oss mætir hryggfc efcur kæti, hvort sem vjer gjörum þafc er oss 

hæfir, efcur vjer látum þafc úgjört, hvort sem gefcshræringaruar æfca 

í oss, efcur allt er dautt og dofifc í oss og umhverfis oss, hvort 

sem vjer sjáum dygfcir, er prýfca jörfcina, efcur lesti, sem gjÖra 

henni vanvirfcu, lætur samt sanivizkan ætífc til sín heyra, mefc 

slíkri-röddu, sem ekkert fær nifcurþaggafc, og hin helgasta sann- 

færing í brjústum vorum bofcar oss, afc hvort sem rjettlæti er íil 

á jörfcu efcur ekki, þá sje samt rjettlæti til hjá Gufci á himnum. 

þafc lögmál er til, sem mafcurinn hefir ekki sett sjer sjálfur og 

megnar ekki heldur afc únýta; hann getur hlýtt því, efcur úhlýfcnast 
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því, en hlýbi hann því, nýtur hann hugrekkis og fribar, og <5hlýbn- 

ist hann því, hlýtur hann ab titra og skjálfa. Ab vísu birtist 

rjettlæti Gubs þegar hjer í heimi; bæbi endurgjald og hegning koma 

optlega fram hjer á jörbu á undariegan hátt, stundum skjött og 

stundum seint, stundum svo, ab hinn seki verbur þess einn saman 

vís, og stundum svo, ab þab er bert öllum lýb. þegar Kaín var 

öttafullur og landflötta á jör&unni, er drukkib hafbi bldb brdbur 

hans, þab er hann hafbi ut ausib, voru þab ekki mannlegar hötanir, 

heldur skelfing hins eilífa rjettlætis, sem ráku hann fram og aptur 

hvíldarlaust. þegar Páll postuli var sigri hrösandi, og fann á sjer 

styrkleika og fögnub, er hann var íjötrum reirbur og hæddur og 

ofsöttur, þá var þab hib eilífa rjettlæti, sem endurgalt honum 

þegar hjer á jörbu trú hans og stöbugleika meb slíkum gæbum, 

sem meira var í varib, enn allt þab sem heimurinn kallar ávinning. 

Og samt hlauzt þú, hinn mikli postuli! ab láta líf þitt fyrir sverbi 

böbulsins, samt sagbir þú ábur enn þab yrbi: ef vjer vonum á 

Krist einungis í þessu lífi, þá eruni vjer vesælastir allra manna 

(1. Kor. 15, 19). Hver mundi hafa sjeb full gjöld hins gdba og 

hins illa hjer á jörbuV Og vœri allt þrotib, þegar hib jarbneska 

brjóst hættir ab anda, mundi jeg þá meb sannindum geta kallab 

Gub rjettlátan, er jeg stæbi vib banasæng hins gubhrædda, er hlyti 

ab láta líf sitt í ómaklegum þjáningum, ebur jeg^stæbi vib banabeb 

gubleysingjans, er hefbi einskisvirt Gub og menn, allt ab hinu 

síbasta andartaki; mundi jeg geta þab, ef jeg ætti þá ab segja: 

nú er allt þrotib, allur rjettur og órjettur, öll afbrot og öll góbverk, 

allur fögnubur og öll þjáning, öll von og allur ótti? Já, jeg spyr 

sjerhvern, hvab sem hann hefir reynt og hvab sem hann hefir sjeb 

í þessum heimi: getur þú rábib hina myrku 'rábgátu lífsins meb 

þessum orbum: daubinn endar alla hluti ? En þab getur þú engaii 

veginn, því rábning gátunnar hljóbar á þessa leib: fyrst er daub- 

inn og Bvo dómurinn. Látuin oss því segja þab stabfastlega og 

meb fullri sannfæringu: Gub er ekki Gub hinna daubu, heldur 

hinna lifendu, því honum lifa allir menn (Lúk. 20, 38). Já, allir 

— allir þeir sem glöddust og grjetu,. þeir sem upphófust og þeir 

sem voru niburlægbir, þeir sem hlýddu og þeir sem þrjózkubust, 
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þeir, sem heimurinn endurgalt, og þeir, sem hann gat ekki endur- 

goldife, hvort sem þeii* dreif&ust og hvar sem þeir gengu til moldar, 

— allir lifa þeir fyrir hi?) eilífa ijettlæti. 

Guí) er kærleikur. Hver dirfisí a^ efa þa&,.hver getur 

efa?) þaí), og hver vill efa þaí)! Sjertu mabur, heíir Gnt þá látíb 

sig án vitnisburíiar fyrir þjer? Heíir þu ekki sjeb hann Ijúka 

upp sinni mildu hendi, og sebja allar lifandi skepnur me?) blessun 

sinni? Hefir hann ekki gjört sjálfum þjer gott, og satt ekki ab 

eins líkama þinn, heldur og optlega fyllt sálu þína fögnubi ? 

Sjertu kristinn, hefir Gub þá ekki gefib þjer hinn dýrmætasta vott 

elsku sinnar, er haim seldi fram Son sinn eingetinn fyrir þig og 

alla menn ? Spyrbu hjartab í brjásti þjer; hafirbu fundib til ástar 

á jörbunni, hatirfeu unnt nokkrum manni af alhuga, hafi föburástin 

ebur möburástin hreift sjer í hjarta þínu: hver hefir þá kveikt 

kærleikann í brjósti jjjer, utan Gub kærleikans, hann, sem allt 

faberni er frá komib á himni og jÖrbu ? Mennirnir fara víbs vegar 

til fjarlægra stranda og allt á strönd eilíf&arinnar; en gleymum 

vjer fyrir þá sök vinuni vorum? Gleymum vjer þeim, þött mynd 

þeirra sje hnigin til þess sta&ar, er þeir eiga aldrei apturkvæmt úr 

í Ijós þessa heims? ÆI skarkali lífsins og skyldur þess banna 

oss ab horfa öaflátanlega á þann stab einan, sem þeir hvurfu á, 

og Gub hefir geíib tímanum og trúnni megn til ab græba, er vjer 

eigum ekki ab hrinda frá oss. En* er þaí) samt ekki, eins og 

hinn framlibni ávarpi oss úr fylgsni sfnu, þar sem heimurinn 

þekkir hann ekki framar, nje gefur neinn'gaum ab honum, og 

mæli til vor á þessa leib: lát mig ekki vera gleymdan, nje glat- 

aban, nje gjörsamlega afmában, eins og hefba jeg aldrei verib til! 

og svarar þá ekki 'röddin innst í brjösti voru; alla þá stund, sem 

hjarta mitt berst, er jijer fyrirbúimi stabur á jörbunni, sem vera 

skal bústabur þinn ? Finnum vjer þaí) ekki innan um allan grúa 

hinna lifenda, hvab sem oss hefir leift veiib, og hvab sem oss 

hefir síban hlotnazt, — finnum vjer þab ekki á eiuverustundum 

vovum, meb sárd og sætri tilfinning, aí) röddin segir í brjdsíi voru: 

nei, vjer getum aldrei gleymt yí)ur! Og þú, 6 Gubl Gub kærleik- 

ans og trúfestinnar í mundir þú nokkuí) gleyma oss ? Mundi enginn 
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samastabur vera til hancta oss í hinum mörgu heimkynnum þínum? 

Mundu nokkub forfehurnir, er liffeu í ötta þínum, og börfeust hinni 

göíiu baráttu, og varhveittu tnina, og runnu skeib sitt á enda, og 

leifí)u minning dygfea sinna og sæmdarverka á jörbunni, — mundu 

þeir nokkub vera þjer ur minni libnir, þeim er þeir trii&u á og 

köllufeu Gub sinn? Og hjarta mitt, sem truí)i á þig og vonabi íil 

þín, og elskabi, ekki ab eins mennina, heldur og þig, Fafeir á himn- 

um! og þekktist engan fögnub utan þitt samfjelag: mundir þii nokku?) 

kremja þaí), þá er þaS snjeri sjer til þín í eymd sinni, og selja 

sálu rnína á vald eilífri glötun , svo hiin vakni aldrei framar og 

þakki þjer aldrei þaí)an í frá, Nei, þii ert ekki Guí) hinna dau&u, 

heldur hinna lifendu, því þii ert kærleikurinn, 

A& hinn lifandi Gub, hinn almáttki, hinn alvitri, hinn rjettláti, 

sem allur kærleiki er frá kominn, og sjálfur er kærleikurinn, skapi 

ekki lífib til þess aí) selja þab á vald dau^anum, aí) hann sje ekki 

Giife hinna daubu, heldur hinna lifendu, þa^ er svo bert, sem 

nokkur sannleikur getur verib, ef vjer a^ eins viljum kannast vií) 

þa^. En þungbærar stundir eru til í lífínu, þá er þaí) bifast, sem 

staéfastast er, og þab ver&ur oss myrkt, sem Ijösast er; og sje þá 

auga þitt daprab af tárum, sje sála þín þoku hulin og hjarta þitt 

orbib tilfinningarlaust í langvinnri hryggb: hvert á jeg þá ab leií)a 

þig, svo trúin og vonin og kærleikurinn geti aptur lifnafe í brjösti 

þjer ? Látum oss ganga til grafar desú, og setjast' á stein grafar- 

innar, og hugieiba þar hvafe Gufe haíi látih fram vi& oss koma. 

Jesús er sá, sem sendur var til ab boba heiminum, ab Gub vill 

ekki vjer skulum tortýnast, heldur eignast eilíft líf; hann er sá, 

sem sagt hefir: hver, sem á mig trúir, skal lifa, þött hann deyi; 

hann er sá, sem hefir sagt: jeg lifi, og þjer skulub lifa; en hann 

varb og ab ganga hinn dymma veg og vera hlýbinn til dau^a, til 

daubans á krossinum, og hjer hafa þeir lagí líkama hans. Heffei 

hann nú legiÖ kyrr undir steini grafarinnar, hefbi hin síÖasta um- 

breyting hans farib frain í leynum, og ekkert tákn hefbi orbife 

fyrir augum ihinna daublegu, ])á hefbi orb Gubs á vörum hans 

vantab stabfesíing sína, og hann hefbi ekki leitt í Ijös lifib og 

ödaubleikann. En hann er upprisinn — ö I látum þab hljöma eins 

34 
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langt og himininn nær, um öll ríki lífsins og um hih dymma ríki 

daufeans: hann er upprisinn! Var þafe ekki Guí)i sambo?)ií), ab 

láta hann ver^a frumgetning hinna daubu ? Og eru ekki færhar 

sönnur fyrir þessum^ vihburbi fremur enn fyrir öllu- Öferu, sem orbib 

hefir á libnum Öldum. Vottar hans, hinir sannsöglu, heiIÖgu vottar, 

er bobubu þab, sem augu þeirra höfbu sjeb, og hendur þeirra 

þreifaí) á (!. Jdh. 1, 1), hafa farií) iit um allan heim, og bobab 

Jesúm Krist, krossfestan og upp aptur risinn; þeir hafa ekki 

girnzt silfur og gull, nje heifeur veraldar þessarar fyrir vitnisburí) 

sinn, þeir voru vibbúnir ab stabfesta hann meb því ab selja sig 

fram til dauba Drottins þeirra, og margir þeirra hafa tæmt hinn 

sama bikar og sjálfur hann, og hafa í dauba sínum, er þeir þoldu 

hans vegna, litib upp til hins upprisna, svo segjandi: Drottinn 

Jesús, tak þú vib anda vorum (Post. 7, 59)! Hertu ekki hjarta 

þitt, og tak heldur vib vitnisbiirbi þeirra; og þegar þú svo siiýr 

aptur frá Jesú gröf, til þeirra grafa, sem þú ert vanur ab dveljast 

vib, muntu þar heyra rödd, er svo mælir: því leitar þú hinna 

lifendu mebal hinna daubu? þ»ú sjerb þann stab, er þeir hafa 

verib lagbir á, en þeir eru þar ekki; duptib eitt fúnar í moldinni, 

en þeir eru farnir á undan þjer til Föbur þeirra og Föbur þíns ; 

þar muntu sjá þá aptur, eins og sagt hefir Drottinn þinn og Frels- 

ari, sem Gub hefir gefib vald til ab uppvekja dauba og gjöra lif- 

andi. Snú því aptur til lífsins, og vertu ab verki þínu, og farbu 

dkvíbinn leibar þinnar; geturbu ekki þagab og bebib litla hríb ? 

Vjer finnumst þd allir ab lokunum í heimkynni voru, því Gub er 

ekki Gub hinna daubu heldur hinna lifendu. 
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60. 
TJPPRLSA LÍKAMAN8. 

/ 
/ ' 

I öllum kristnum löndum er á hverju ári haldln páskahátfó; 

þaö er mikil hátfó og inndæl, og haría merkileg eptir tilgangi sín- 

um. A helgidögum hátífear ])essarar kemur Ijölinenni í kyrkjur 

vorar, bæbi háir og lágir, ungir og gamlir, ríkir og fátækir; þeir 

menn eru allir hver ö&rum í því líkir, ab þeir fyrir litlum tíma 

síban — þab er sama, hvort hann er lengri e&a skemmri, því 

raannsæfin er ekki löng — hafa raknab ur því óminni, sem enginn 

mannlegur skilningur getur skyggnzt inn í, og hafa lifab á ávöxtum 

jarbarinnar, og átt vib margt ab bua, ýmist blítt eba strítt, yndi 

eba armæbu; þeir menn eru allir hvor öbi'uin í því líkir, ab þeir 

munu innan lítils tíraa - þab er sama, livort hann er lengri eba 

skemrnri, því mannsæfin er ekki löng — allir ver&a horfnir af 

jörbunni, þar er þeir Iif?)u, þvf þeir eni daubamim hábir. En þeir 

. eru allir komnir til kyrkju til ab halda upprisuhátíb, vegsama, 

bibja og þakka, eins og þeir sjen ætlabir til ádaubleika, og til ab 

viburkenna, ab Iffib sje eilíft, og ab Gub, sem ev brunnur lífsins, 

og lifir frá eilfffe til eilíf&ar, haíi veitt oss hluttekningu í þvf lífi, 

sem aldrei slokknar, heldur logar, eins og eilíft Ijös, um allar aldir. 

Jíaubtegir menn halda nu hátíb þessa vföa um Innd. En hvernig 

er slfk uppnsuhátfb undir komin ? Hiln var ekki til f fornöld. 

Ab sönnu hefir vonin um ádaubleika ávalt buit) f hjörtum mann- 

anna, og á henni brytt í einstökiim orbum, sem þá hafa optast 

verií) efasöm; hun falst í myrkum fræbum og líkiugum heftinna 

spekinga, eu gat aldrei komizt úy fjötrum sfnum, til ab glæba, efla 

og ávaxta líf einstakra manna ebur lieillra ])jáí)a. Hve nær hafa 

mennirnir farib ab lialda hátfb, bæbi fyrir vitra og fáfröfea, þá er 

þeir bjdba övini lífsins byrginn, og scgja: daiibi, hvar cr broddur 

þinn? gröf hvar er sigur þiun? þetta hlýtur ab hafa haft einhver 

upptök, eins og allt annab á jörbunni; og vjer þekkjum upptökin 

gjörla. Vjer vitum ab hátíb ödaubleikans hófst á vígvelli daufeans, 
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vib gröf þá, er harmandi menn höfbu lagt ástvin, kennara og herra 

sinn í. þangab gengu lærisveinar hans og vínir, hinir fáu, er 

honum höffeu reynzt truir, til afe gráta vife gröf hans, og aufesýna 

honum lotningu í sífeasta sinn, og til afe snúa sífean aptur án vonár 

og huggunar. ' Snemma morguns, þegar þeir komu þangafe, sáu 

þeir, afe búife var afe velta steininum frá gröfinni, og heyrfeu þann 

bofeskap, afe sá liffei, er þeir æilufeu daufean; sífean sáii þeir hann 

sjálfan margsinnis og mefe mörgum skýrum rökum, og jafnvel 

þeir, sem í fyrstunni efufeust, urfeu afe vifeurkenna eins og hinir, 

afe Drotlinn væri sannarlega upprisinn. Sífean báru postularnir 

vitni um upprisu Drottins Jesú mefe miklum krapti, og mikil náfe 

var mefe þeim öllum (Post. 4, 33). þeir föru og kenndu alstafear, 

og Drottinn var í verki inefe þeim og stafefesti kenninguna mefe 

táknum, er henni fylgdu (Mark. 16, 20); fagnafeareyrindi þafe, 

ev þeir bofeufeu, rnddi sjer til rúms, breiddist út í allar áttir, og 

hefir haldizt betur vife á jörfeunni enn nokkur annar bofeskapur, 
% 

og, þess vegna er enn á hverju ári haldin sú hátífe, þá er vjer 

segjum mefe fögnufei, þakkargjörfe og lotningu: Drottinn cr sann- 

arlega upprisinn! 

þegar vjer bofeum líf Jesú á jörfeunni, segjum vjer, afe hver, 

sem á hann trúir, eigi afe taka þátt í því, og sje skyldur afe breyta 

eins og hann breytti (1. Jöh. 2, 6); vjer segjum, afe hver, sem 

vill breyta eptir Jesú, verfei afe taka kross hans á herfear sjer, og 

afneita sjálfum sjer, og læra af honum afe vera högvær og af 

hjarta lítillátur; vjer segjum afe vjer eigum allir afe deyja mefe 

Kristi, ekki afe sönnu á krossinum, eins og hann, eu vjer finnum 

þö allir, hversu sáran daufea, ekld afe eins drainbsemi vor og 

fávizka verfeur afe þola, heldur og opt og tífeum öskir vorar, þær 

er saklausastar eru, og sú von um betri daga, er vjer þöttumst 

hafa fullan rjett á afe hafa,. og hversu sáran daufea sjálfselska vor 

verfeur afe þola, ef vjer eigum afe geta orfeife hans rnaklegir. En 

þegar vjer bofeum upprisu Jesú og líf hans í dýrfeinni, bofeum 

vjer og, afe hver, sem trúir á haun, og deyr mefe honum, skuii 

lifa mefe honum; eins og hann gjörfeist fyrirmynd vor í mæfeu og 

baráttu, þannig er hann og ol’fein fyrirmynd sú, er vjer eigum afe 
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ná, frumgetningur mebal margra bræbra (Kámv. 8, 29). þab er: 

vjer eigum ab upp rísa eins og hann, og verba dýrblegir eins og 

hann; þess vegna segir og hver sá, er kristna trú játar: jeg trúi 

u p p r i s u 1 í k a m a n s. 

En mörgum þykja orh þessi dljús og efasöm, Ef vjer 

ætlum ah reyna til aí) greiba úr skilningi þeirra, mun enginn 

betur geta leibbeint hugleibingum -vorum enn postulinn Páll, sem 

bæbi talar fagurí og frdblega í endanum á fyrra brjeíinu til Kor- 

intumanna ura þetta efni, sem svo mjög er árí&andi og hugg- 

unarfullt. 

„Vjer trúum upprisu líkamans“, hafa kristnir menn alltaf sagt. 

En verib getur, aí) menn konii nú meb abra trúarjátning, og segi: 

„vjer trúum ddaubleika sálarinnar", vjer trúum því, ab sál vor 

fái einhvern tíma frelsi, og ab þetta frelsi sje einmitt í því fdlgib, 

ab hún brjdti af sjer fjötra líkamans, sem er daufur og þungur á 

sjer, og hábur holdlegum áhrifum og veldur sjúkleika, sárindum 

og syndum, og heyrir jörbunni íil, og verbur því ab hverfa til 

hennar aptur. Postulinn er og þessu ab miklu leyti samddma, því 

hann segir, ab þab sem upp rísi sje ekki daublegt heidur ddaub- 

legt, og ekki holdlegt heldur andlegt (1. Kor. 1ö, 42. 44); og 

því fer fjarri, ab hann segi vjer munum hafa jarbneskan líkama í 

hinum sælla heimi. Látum oss nú íhuga nákvæmlega von vora 

um liina mestu sælu. Getum vjer gjört oss þab í hugarlund, aÖ 

öll hin Kkamlega veröld, og * öll dásemdarverk hins almáttka og 

öll hin margfalda fegurí), er svo opt heíir skemmt augum vorum 

hjer á jörfeunni, muni hverfa eins og draumur, þegar skýlan 

verbur á síban tekiii burt frá augum vorum, og vjer verbuin álitnir 

hæíir til ab sjá þab, sem æbra er ? þá yrbi oss einlægt ab langa 

hingab aptur, til ab sjá þab, er vjer ábur fengum ab sjá. En 

Drottinn hefir sjálfur sagt: í húsi Föbur míns eru mörg híbýli 

(Jdh. 14, 2); og sjáum vjer þau ekki álengdar blika í næturkyrrb- 

inni ? er þab ekki, sein vjer fáum grun af því, þegar vjer sjáura 

skin þeirra, hvar ástvinir vorir muni dvelja, og hvar vjer munum 

eiga ab dvelja meb þeim? En ef til eru Önnur híbýli, þar oss er 

ætlab ab vera, og abrar veraldir, er dýrb hins alraáttka fyllir 
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bersýnilega upp, mundum vjer þá ekki öblast augu til aí) sjá 

hana meb, og hæíilega inynd til ab vera þar? Eba hvernig heldur 

þú ab þú verbir, þegar þú yiirgeíúr þá jörb, er þú vitkabist fyrst 

áV ætlar þú ab taka á þig vængi vindanna, og þjóta milli skýja 

himinsins? eba ætlar þú ab íklæbast geislum Ijossins, og sveima 

milli hiniins og jarbar ? Slíkar huginyndir eru einnig líkamlegar; 

eru þær betri, ánægjiifyllri, rjettari enn hin forna játning, er svo 

hljúbar: vjer trúuin upprisu líkainans? Hirb þú ekki uin speki 

hinna drainbláíu hugsana, er látast vera skynsainar er þœr reyna 

til ab svipta oss þvh sem nokkur stabfesta eba fylling eba huggun 

er í, og skiija oss ekki annab eptir enn skugga og oskýrar hug- 

myndir, sem bæbi vanta fjiir og krapt; hirb þú ekki uin hana, 

heldur trú því, ab ospillt tilíinning eigi hægra ineb ab íinna sann- 

leikann enn hib smásmugla vit. Rannsúknir vitsins eru svo kaldar, 

en tilfiimingar hjartans svo hcitar. 

Nú kynni einhver ab segja: vera má, ab (xub geti oss líkama 

aptur, en þab verbur allt annar likaini enn sá, er vjer höfbum 

hjer á jörbunni; því hvernig ætti þab ab safnast sainan eba rísa 

upp, sein rotnab er sundur í jörbunni, og komib er upp í loptií), 

og vindurinn heíir feykt í allar áttir, og samlagazt heíir öbrum 

líkömum? Postulinn samsinnir þessu ab nokkrii leyti; þegar þú 

sáir, segir hann, sáir þú ekki því, sem fram á ab koma, heldur 

einberu frækorni, er Gub gefur slíkan líkama, og hann vill; 

enn fremui* segir hann, ab upprisu daubra sje þannig varib, ab 

holdlegum Ifkama verbi sáb, en upp aptur rísi andlegur líkami; og 

hann fyllyrbir þab, ab hold og blúb geti ekki erft gubsríki, nje 

daublegleiki údaubleika (1. Kor. 15, 37. 38. 44. 50). Postulinn 

útrýmir á þenna hátt allri jarbneskri hugmynd um líkama þann, 

er vjer eiguin ab Öblast; haim segir ekki, ab alinæítib muni safna 

saraan í uppvisunni (illuiu Jieim pörtum, sem tvístrazí hafa sinn í 

hverja áttina; liann segir einmitt hib gagnstæba, því liold og blúb 

geta ekki erft gubsríki. Enda meban vjer lifuiii hjer á jörbunni, 

er þab fremur mynd sú, sem hold vort og blúb lagast eptir, er 

vjer köllum líkama vorn, enn holdib og blúbib sjálft, Blúbib er á 

BÍfelldri rás uin líkainann, en aldrei hib sama, því þab breytist án 
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afláts, verbur og eyfeist og ver&ur a?) nýju, meí)an maburinn andar 

og hjartab bæri^t; þab er eins og á, sem alltaf heíir sama nafnib, 

\)6 vatnib í henni sje aldrei hib sama. Nil er ekki einn blðbsdropi 

nje einn vöbvi í líkama þínum samur og í æsku þinni, og þó 

segir þu aí) líkami þinn sje hinn sami, hvernig sera hann breytist. 

Af þessu má sjá, ab hib jarbneska, er vjer tökum utan ab, og 

samlögum líkama vorum, er ekki þab hib verulega í honum, heldur 

er hib/ veruiega í honura nákvæmlega samtengt vib sálina, og 

myndar innan áb allt þab, sem samlagast líkamanum,*eptir mynd 

sinni. Eu allt er hjer á jörbunni öfullkomib og spillingu undirorpib; 

hve nær Öblast maimleg inynd alla j)á fegurb og alla þá tign, er 

henni var ætlab, þar sem hún átti ab vera biístabur sálarinnar, er 

Gub sköp eptir sinni mynd. Endur og sinnum í blöma æskunnar, 

eba þegar maburinn er upp á sitt hib bezta, einkum þegar skýrar 

og háleitar hugsanir, eba helgar og Öflgar tilfinningar brjötast út 

úr rylgsnum sálarinnar, skrýbir sálin líkamann tign sinni og fegurb, 

svo ab hann skín, sem væri hann ödaublegur orbinn. En ekki 

varir þab nema skanima stund, æska og fegurb hverfa skjött, og 

blömib eybist í övebrum lífsins; lífsraagnib eitt eybist ekki, þab 

megnar ab gjöra svip hins aldraba virbulegan, og ásjönu deyjanda 

raanns dýrblcga. En þab, sem alltaf var ab reyna ti! ab koma í 

Ijös, en gat ekki, þab, sem aldrei gat sýnt sig fullkomlega í 

hinuiu holdlega og hrörlega líkama, þab, sem vjer allir höfbum 

grun af, en enginn sá, þab, sem heppib ímyndunaraíl eitt saman 

fjekk litib ])egar bezt Ijet, en enginn lisiamabur gat gjört sýnilegt 

nema til hálfs, þab, sem lærisveinarnir sáu á fjallinu, þegar Drottinn 

ummyndabist fyrir auguui þeirra, og þab var sern hin himneska 

fegurbin bryti af sjer hina jarbnesku íjötra; þab er þab, sem á 

stban nmn koma í Ijös í hinni síbustu ummyndun vorri, þegar 

fibrildib, sem fyrst var skríbandi ormur, en síban öf sjer grÖf 

sína, losnar úr fangelsinu, og flýgur fram í allri sinni fegurb. 

þessarar meiningar er þab, sem postulinn segir á öbrum stab: 

Vjer vitum, segir hann, ab þött þessi jarbneska tjaldbúb vor, þetta 

hreysi vort verbi roíib, höfum vjer af Gubi þegib hús, sem ekki 

er meb hÖndum gjört; sarat andvíirpuin vjer, af því oss langar 
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til ab verba íklæddir — þaí) er: ab sálin verfei íklædd hinu himn- 

eska husi (2. Kor. 5, 1* 2). þetta er þab, er hann lítlistar svo 

fagurt á þeim stab, er vjer til færíium fyrst. þegar þu sáir 

frækorni í jörbma, segir hann, sáir þu ekki því, sem fram á ah 

koma (1. Kor. 15, 37); grábrarmagni?) í korninu getur þú ekki 

sje?), en þegar kornib deyr lifnar grúÖrarmagnib, og nýr líkami 

kemur í Ijús, miklu skrautlegri enn sá, er þú lagbir í jöröina. 

þannig er og varib upprisu daufera; hjer er sáh dauíílegum líkama, 

enn upp rís odaublegur; hjer er sáb úásjálegum líkama, en upp 

rís vegsamlegur, hjer er sáí) veikum líkama, en upp rís máttugur; 

holdlegum líkama ver&ur sáí), en upp rís andlegur líkami. Hinn 

fyrri mabur var mold af jörbu, hinn síbari maí)ur, Drottinn, er af 

himni; og eins og vjer höfum boriÖ líking hins jarbneska, eins 

munum vjer og bera líking hins himneska ,(1. Kor. 15, 42 o. 

nn. vv.). þannig er varií) upprisu dauíira. Vjer munum ekki 

afklæfeast, heldur íklæbast, ekki hverfa, heldur ummyndast. Ab 

sÖnnu hafa ástvinir vorir horíi^ af jörbunni, og hjer raætum vjer 

þeim aldrei framar; en vjev munum sjá þá aptur, og þá munu 

þeir ekki, eins og á?)ur, blömgast og visna svo aptur, nje þola 

tálmun af jarbneskum skorbum, nje kveljast af sjúkleika, nje gugna 

undir andstreymi lífs þessa; vjer munum sjá himneskar myndir, 

en ekki jar?)neskar, og samt hinar sömu og áímr; þab er hi?) 

sama lífsmagn, er myndar hinn nýja líkama, og mun þa?) verba 

aubkennilegt mebvitund vorri og endurminning þeirri, er í Öllum 

breytingum faldist í djúpi sálarinnar, þú ekkert jarbneskt auga haíi 

eygt þab, nje þab í nokkurs manns hug ebur hjarta komií). — 

þannig er varib upprisu líkamans. 

Ekkert trúaratribi er oss dýrmœtara nje mikilvægara enn 

þetta. þab er mikilvægt, af því þa?) úírýmir þeim hinum röngu 

hugmynduni um ódaubleika mannsins, sem alltaf vilja smeigja sjer 

inn hjá oss, og aflaga hin kristilegu sannindi, sem eni svo heilsu- 

samleg, uppÖrfandi og huggunarfull. Síban menn eru farnir almennt 

ab fyrirverba sig ab segja, maburinn heyri einungis jörbunni til, 

ab líf sálarinnar, hugsanir og tilfinningar sjeu ekki annab enn 

náttúrur hins jarbneska líkama, sem rotni í gröfinni ásamt hinum 
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holdlega parti mannlegrar veru; síí)an menn eru farnir ab kannast 

vib, ab duptib eitt geti horfib aptur til jarbarinnar, þar þab ábur 

var, en ab andinn verbi ab hverfa aptur til þeirrar veraldar, er 

hann á heima í: síban er farib ab brydda á nýjum meiningum, 

er leysa öll þau bönd kærleikans og ijettvísinnar, er áttu ab halda 

lífinu saman, næstum eins aigjörlega og hinar. Margir efu til, sem 

ab sönnu játa, ab hib andlega í manninum sje ðdaublegt, ep sýnast 

þð halda, þab komi fram í öbrum verum, eins og hold og blðb 

leysist sundur í jörbunni, og samlagast svo öbrum líkömum, og 

kemur fram í öbru sambandi; þeir segja hinn andlegi kraptur 

vib haldist, en hinn sami mabur sje ekki til framar, sú mebvitund 

sje ekki til frainar, er kom manninum til ab segja hjer á jörðunni: 

jeg er sjálfur hinn sami frá byrjun æfi minnar til ellidaga, hvernig 

sem allt breytist; þeir segja, ab hinu megin grafarinnar sje engin 

endurminning hins umlibna til, heldur muni þab allt sökkva nibur 

í djup gleyniskunnar, og aldrei koma þaban aptúr; öll synd og öll 

afbrot, og allur ógubleiki, og öll gob verk, og allt trulyndi, og 

allur kæileiki inuiii hverfa eins og draumar næturinnar, og enginn 

muni minnast þess ab eilífu. Ekki veit jeg hvort nokkur, sem 

þessu trdir, getur verib kvíbalaus, en hjarta mitt fyllist fögnubi, og 

andi minn glebur sig í Gubi, Frelsara mínum, þegar jeg endurtek hina 

kristilegu játning og segi: jeg trui upprisu líkamans. því þegar 

líkaminn rís upp, þegar hinn sanni, ódaublegi, andlegi iíkaini kemur 

fram af hinum er eybist, þá er þab ekki ný vera, sem kemur í 

Ijós, heldur hinn sami mabur, er Gub hafbi ábur skapab, og ábur 

þekkt, og haibi verib ein af hugsunum hans, og getur því hvorki 

gleymzt eba týnzt. þab er ekki Önnur vera, er mæta skal fyrir 

Dómaranum á himnum, heldur sjálfur þit, hinn sami, sem gekkst 

veg þinn frá vÖggunni til grafarinnar hjer á jörbu, og gjörbir 

þínar munu fylgja þjer, því þu hefir framib þær sjálfur. þab, 

sem ekki höyrbist hjer fyrir háfaba, mun þar hljóma hátt og skýrt; 

þab, sem gleymdist hjer smám saman, geymdist samt í djúpi 

mebvitundarinnar, og mun birtast, þegar bókunum á himnum 

verbur lokib upp, og Gub allsvitandi, sem engu gleymir, leibir 

þab í Ijós eins og sjálfan þig. þar raun hver mabur heyra 



538 Uppnsa Ifkamans. 

sjálfur rÖdd hins rjettvísa; þar munt þú sjálfur heyra, en enginn 

annar, — annabhvort hina óttalegu rödd, er svo hljöbar: fartó 

burt frá mjer, þjer illgjörfeamenn (Matth. 7, 23)! e^ur hina sælu 

rödd, þá er hin eilífa líknin segir viö alla þá, sem sóttust eptir 

ríki hans og rjettlæti, vi^ sjerhvern, er hann heíir fyrirgeíií) synd- 

irnar, og skýlí afbrotum hans, og litib miskunsamlega á trú hans 

og vibleitni: Vel heíir þú gjört, gúbur og dyg2:ur þjonn 1 þú varst 

trúr í litlu, jeg mun setja þig yfir ineira; gakk inn í fögnub 

Herra þíns (Matth. 25, 2 Í)! þab var ekki annar Frelsari, er upp 

reis úr gröfinni heldur hinn sami Jesús, sem þeir krossfestu, svo 

ab þeir gætu sjeb hvern þeir hefÖu stungib (Júh. Í9, 37); þab er 

ekki annar Frelsari, sem er í dýrbinni á himnum, heldur hinn 

sami, sem var á jörbunni, sem elskabi oss og seldi sig fram vor 

vegna, og fúr burt ab fyrirbúa oss stab (Júh. 14, 2). Og þannig 

munum vjer og hjá honum linna hina sömu fornvini og tryggbavini, 

er skildu vib oss hjer á jÖrbu, og komiiir eru burt á undan oss, 

svo og iíka sraám saman þá, er síbar raunu koma. þab er ekki 

annab barn og þjer vandalaust, er lagt verbur þjer í skaut, þú 

hin vibkvæma rnúbir! heldur barn sjáífrar þín, hib sama er þú 

raisstir, og kom hingab í samíjelag vib þig; þab hetir ab sönnu 

ummyndazt, helir tekib framförum, og er orbib dýrblegt, eins og 

englar Drottins, en er sarat þitt barn, Og verbur þab um alla' 

eiiífb. 

0! er hin kaida spekin betri enn hin varma, og sú er særir 

betri eiin sú, er græbir og huggar ineb cilííri og himneskri huggun ? 

.leg fyrir mitt ieyti hverf, eptir öll þau hyggindi jeg hefi iært, og 

alla l)á þekking jeg heíi Öblazt í veröldinni, aptur til jjeirrar 

tilfinningar, er bærbist í brjústi mjer, er jeg eygbi fyrst morgun- 

roba eiiífbarinnar, og jeg vil einiægt feginn vera. barni mínu 

samdúma, og hverjum kristnum manni, sem segir í einfeldni og 

hreinskilni: jeg trúi uþprisu líkamans. þegar vjer öblumst þessa 

trú, finnum vjer fyrst ab vjer erum ekki hábir daublegleikanum, 

þá skiijum vjer fyrst hina rjettu þýbingu þessa lífs, og samband 

þess vib amiab líf. þegar vjer skobum samíjelög vor á jörbunni 

meb þessari trú, verba þau ekki eins og veikir þræbir, er menn 
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hníta ehui* slíta a& gamni sínii, heidur eins og sterk bönd, er 

sameina þá, er saman eiga, svo þeir verfci aldrei vifeskila hver vi?) 

'annan. Sá sem hefir misst þab, sem honum var kærast á jörí>- 

unni, og sá, sem finnur ab sjukleiki og dau&i eyÖa hinum jaríineska 

líkama hans, segir í trausti trúar þessarar: bíí) þú Drottins, því 

afe jeg mun honum enn þakkir gjöra (Sálm. 42, 6); hversu mjög 

sem jeg finn til valds daublegleikans, trúi jeg því samt, a!t jeg 

muni sjá blessun Drottins á landi hinna lifendu (Sálm. 27, 13), 

og aí) jeg muni ganga fyrir augliti Guíis í Ijösi lifandi manna 

(Sálm. 56, í4). 

61. 
ANNAÐ LÍF. 

Fyrri hugl eib ingi n. 

Hvar stíiii kristin trú er kennd, er og kennl, ab dau&ir muni 

upp rísa. Vjer getum ekki bobaí) Guí), hinn himneska Föbur, án 

þess aí) segja um lei&, ah hann sje ekki Gub hiniia dauí)u, heldur 

hinna lifendu; vjer getum ekki»boí)ab Jesúm Krist, Frelsara ver- 

aldarimiar, án þess ab segja, hann sje upprisan og lífi& ; vjer 

getum ekki bofeab heilagan Anda, án þess aí) segja, ai) hann 

lei?)i til gubsríkis þá er honum hlýba, og gjöri þá hluttakandi 

hins eilífa lífs. Orbib: upprisa, er því á allra vörum og hug- 

myndin, sem þaí) merkir, er í allra hugskotiim, en GuÖ gefi, aí) 

huggunin af henni og krapturinn í henni megi einnig vera í allra 

hjörtum. 

þú aí) vegur mannanna í veröldu þessari sje harla inargvís- 

legur, og vjer getum ekld fyrir sjeb, hvort hann muni verba 

langur eí)a skammur, Ijettur eSa þungur, þá vitum vjer þó meí) 
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fullköminni vissu, aí) vegur hvers manns endar aí) síbustu í grÖf- 

inni. Jafnvel þeir, sem ekki hljðta greptrun á jörfeunni, eiga þ(5 

einhverstaíiar beinin a& bera, og Ijðs lífs þeirra á einhvern tíraa 

ab slokkna. þetta eru endalokin á allri jarbneskri dýrb, sem menn 

hafa undrazt og Öfundab, og á allri jarbneskri eymd, sem menn 

hafa aumkvab og- kennt í brjöst um; þetta eru endalok hinna 

miklu fyrirætlana, sem bjuggu í brjösti hins unga, hinna dýrblegu 

athafna, sem hinn fullorbni framkvæmdi, og sem allir undrubust, 

og hins lata og daufa lífs, sem ekki var jöríuinni til annars enn 

þyngsla; hinn rjettláíi, sem kannabist vií), aí) lögmál væri til yfir 

sjer, eptir hverju hann gjÖrbi sjer far um ab laga hegbun sína, 

og afneitabt heiminum og sjálfum sjer, liggnr þar vib hlibina á 

þeirn, sera hafbi losaÖ sig vib rjettlætií), og tekib mnnab og hag 

þar sem þess var kostur; þar er þab hjarta kölnab, sem elskabi 

Gub og menn, og hitt, sem ekki elskabi abra enn sjálft sig; 

Drottinn og Frelsari! þar heíir hinn dyrnmi daubi brugbib skugga 

sínuin á þann, sem hefir trilab og vonaÖ á þig, og hinn er 

spottabi þitt heilaga nafn. En til þess ertu risinn af dauba, aí) 

vjer vitum, ab þab, sem er endalok þessa lífs, er upphaf annars 

lífs, svo ab sjer-hver, sem á þig triíir,-segi eins og postuli þinn: 

jeg liefi þá von til Guts, ab frarnlibnir muni upp rísa, bæí)i vondir 

og göbir (Post, 24, 15). því þö vegir mannanna komi allir saman 

í gröfinni, þá dreifast þeir aptur hinu megin grafarinnar; jrar er 

sá vegur, sem liggur höglega upp eptir þangab sem er Ijös, frelsi 

og fribur, hver, sem þar vaknar,- mun segja: hingaí) hefir Öll 

löngun mín stefnt, og hingab hefir allt hugbob hjarta míns bent; 

þar er enn annar vegur, sem liggur nibur eptir dýpra og dýpra 

burt frá ásjönu Gubs, þangab sem þeir hitta ávöxtu verka sinna, 

sem föttroba sannleikann hjer í heimi og leggja stund á ranglæti. 

En þegar minnst er. á upprisuna, ber þab sjaldan vi&, ab 

neinn þori Öldungis ab mötmæla henni, en hitt er og sjaldgæft, 

ab nokkur þori öldungis ab reiba sig á hana; ílestir skjöta þeirri 

tilhugsun langt í burt, nærri því fit í hin yztu myrkur, svo aí) 

hún veki þá ekki af draumum þeirra. Ritningin talar nm upp- 

risu daubra vib endalok veraldar þessarar; hún segir berlega, ab 
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sá dagur sje í vændum, er verí)i endurgjaldsdagur bæfei fyvir þá, 

sem verbi kallabir daubir á jÖrSu, og fyrir hina, sem þá verbi 

kallaibir lifandi, a& sá, sem veröldin útskufabi og afneitabi, skuli 

þá birtast í dýrb sinni, og aí) þsA sje huliö í Gufes leyndarrábi, 

hve nær þetta skuli fram koma og meb hverjum hætti; og vegna 

þessa er eins og margir gjöri sjer í hugarlund, ab þeir rauni 

liggja í fasta svefni þangab til sá dagur renni upp; og meb því 

ab hver kynslobin er sofnuí) eptir abra, og eptirvæntingin um 

síbasta dag hefir opt vaknab en aldrei rætzt, og allt stendur vib 

þab, sem verib heíir frá upphafi veraldar, meb því ab þúsund ár 

eru sein einn dagur fyrir Drottni (2. Pjet. 3, 4. 8), þá hálda þe?r, 

ab þab verbi eins framvegis líklega uin úteljandi aldir, og meb 

því móti er tilhugsun annars lífs vísab svo langt í burt, ab hún 

hefir nærri því misst allan krapt. þetta kemur sjer ab sönnu vel 

hjá þeim, sem hafa beig af sjerhverri niikilli og vekjandi hugmynd; 

en er líka huggun í því fyrir þá, sem biba sinnar síbustu 

stundar meb vakanda hug, eba fyrir þá, sem hafa horft á eldingar 

daubans, er þær hittu þab, sem þeim var kærast -- er þeira, segi 

jeg, huggun í því, ab hinir daubu soíi sí og æ, þangab til þeir 

vakni vib hinn síbasta lúburhljom, ekki fyrr, ef til vill, enn oum- 

ræbanlega lÖng tíb er libin V 

þegar Jesús sagbi vib MÖrtu: brúbir þinn mun upp rísa, og 

húii svarabi: jeg veit, hann á ab upp rísa í upprisunni á-efsta 

degi, þá virbist hún meina hib sama, ab hún mundi ekki sjá apíur 

þann, sem hún hafbi misst, fyrr enn í fyllingu tímans. En þegar 

Jesús sagbi: jeg em upprisan og lífib, hver sem trúir á mig, mim 

lifa þdtt hann deyi (Jdh. I ! , 23 o. nn. vv.), þá benti hann ekki 

svo langt fram, heldur vísar hann svo til, ab þeir, sem trúi á 

hann, hafi stigib yíir frá daubanum til lífsins (Jdh. 5, 24). þegar 

Jesús talar í líkingunni um þá tvo menn, sem höfbu átt svo 

dlíka ætí hjer í heimi, en hreppt síban sömu afdrif, og dáib bábir, 

þá sagbi hann ekki, ab bein þeirra hvíldu í jörbu, þaugab til þeir 

mundu vakna vib hinn síbasta lúburhljdm, heldur sagbi hann, ab 

vegir þeirra í Öbru lííi lægju l)egar sinn til hvors stabar, sem stdr 

geymur væri á milli (Lúk. 16, í9 o. nn. vv.). þegar ræuinginn, 

f 
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sem píndist á krossinum, kannabist vií) ab hann hefSi til þess 

unnií), og tók til orba fullur ibrunar og trausts vií) þann, sem var 

krossfestur meb honum: minnstu mín, herra, þegar þú keniur í 

ríki þitt! þá svarabi Jesús ekki á þessa leib: jeg skal vekja þig 

á efsta degi, heldur sagí)i hann: sannlega segi jeg þjer; í dag 

skaltu vera meí) nijer í Paradís (Lúk. 23, 42. 43). í>egar Jesús 

var lag?)ur í gröfina, duldist hann ekki til þess á degi hins mikla 

dúms, heldur sýndi hann sig lifanda litlu síí)ar, og sanna?)i svo 

orfe sín. Jeg lifi, og þjer munub lifa (Jóh. i4, 19). þegar því 

postulinn er ab þrá burtför sína, þá býst hann ekki vib, ab hann 

muni sofa í dymmu grafarinnar þangab til dagur Drottins komi, 

heldur býst hann vií) ab koma til Drottins, þegar hin rjetía vera 

sín losist vib líkamann (2. Kor. 5, 8); hann segir: .íeg er efa- 

blandinn — mig langar til ab losast hjeban og vera meb Kristi; 

því langt um inndælla væri þab, en hitt er naubsynlegra ybar 

vegna, aí) jeg dveljumst í holdimi (Fil. 1, 23. 24). Og þegar sá, 

sem fyrstur stabfesti viínisburbinn um hinn krossfesta og upprisna 

meb lífláti sínu, horfbi til himna á daubastundunni, þá sá hann þá 

þegar opna, og babst fyrir og sagbi: Drottinn Jesús! mebtak þú 

anda minn (Post 7, 56. 59). 

Af þessu má sjá, ab himnarnir Ijúkast upp þegar fyrir hinum 

giíbhrædda — en hvab j)ýbir þab? hvort flytja ösýnilegir kraptar 

hann? Himnarnir merkja hjer eflaust einhverja ákvebna stabi, og 

til hins sama benda og þessi hin mikilvægu orb Jesú: í húsi 

Föbur míns eru inörg híbýli (Jöh. 14, 2). Já, ab vísu eru mörg 

híbýli í hinu raikla húsi! Dagurinn er ætlabur til ab birta jörbina, 

því á daginn áttu ab ganga um á henni og vinna verk þitt; en í 

kyrrb næturinnar vakna dýpri hugsanir og háleitari löngun, og þá 

dregur nöttin upp hib inikla himintjald. Dagsbirtan glepur þö 

fyrir í raÖrgu tilliti, hún felur hib mesta útsýni, sem veitt er 

daublegum augum, upp í gegnum hinn háa, ömælilega himingeym, 

mebal hinna ötölulegu hersveita, þar sem eru hnöttur vib hnött^ 

söl vib söl, heimur vib heim. Ó! í húsi Föbur vors eru mörg 

híbýli, og ein stjarnan er annari bjartari (1. Kor. 15, 41); vjer 

þekkjum þær ekki á öbru enn Ijösi þeirra, sem vjer sjáum endur 
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og sinnum, og er nóg til a& sýna, a!b þær sjeu til, en ekki hvílíkar 

þær sjeu. En hann, sem leibir þær allar í Ijds, og hefir tölu 

á stjörnunum og nefnir þær allar á nafn (Sálm. 147, 4), hann 

þekkir þær allar, og þekkir oss alla, hann veit, hverja bústabi 

vjer höfum verbskuldaí), hann býr oss hæfilegan stab, þar sem 

verba mun a&setur vort, þegar vjer lífeum af þessum heimi, þar 

sem kringumstæí)urnar munu verfea eins og oss bezt hentar, þegar 

vjer vöknum af svefni daubans, og þar sém löngun vorri ver&ur 

fullnægt fyrst um sinn, þangab til oss fer meira fram og vjer 

verbum hæfir fyrir annab enn æbra. 

En vera náá, þú segir: vjer vÖknum þar aí) sönnu, en verbum 

þar dkunnugir, söknum þess, er vjer skildum vi& hjer í heimi, 

og þekkjum ekki þaí), sem þar er. Ab vísu er þafe enn ekki 

opinbert, hvab vjer eigum aí) veríia (1. Jdh. 3, 2), og mönnum 

er ekki unnt ab koma orfeum ab dýr^ himneskra hluta (2. Kor. 

12, 4); en þd er samband millum þessa lífs og annars, vjer eigum 

aíi hafa þar hinn sama Gub, hinn sama Frélsara, hinn sama 

helgunar Anda, sem hjer, og eiga þar samblendi vií) þær verur, 

sem verba sömu ættar og vjer; líka heyra hin æbri heimkynni til 

hins sama húss og hinnar sömu skepnu, og ef oss á þar ab 

auí)nast ab sjá musterinu upp lokib, þá erum vjer nú þegar í 

forgaröi þess. Postulinn segir um þá hluti, sem menn geta þegar 

reynt hjer á jörbu, aÖ auga hafi ekki sjeb, og eyra ekki heyrt, og 

í einkis hug hafi komib, hvab Gufe haíi fyrirbúib þeim, er elski 

hann (1. Kor. 2, 9); og hver sem þetta hefír reynt, hver sWn 

gagntekinn hefir orbib af hinu nýja lífi, sem Kristur veitir, hann 

hefir einnig eptir því sem ritningin kemst ab orfei á Öbrum stab, 

smakkab hina hiranesku gjöf og krapt komandi aldar (Hebr. 6, 

4. 5). Svo ab ef þú vilt vita, hvab í vændum sje annars heims, 

skaltu spyrja sjálfan þig, hvah þú hafir kallab sönn gæbi þcssa 

lífs á hinum beztu og sælu'stu æfistundum þínura; ímyndafeu þjer 

sfban þessi gæbi laus vib tálmun og dfullkomlegleika, og þá færbu 

hugmynd um þab, sem fram mun koma urn alla eilífb. 

Sjerhver krisíinn og gubhræddur mabur álítur trúna gæbi lífs 

síns, og þab slík gæbi, ab án þeirra mundi öll fegurb Iffsins fölna 
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og visna; hann hefir optlega hugsaí) ogfundi?), aí) þaö erhib eilífa 

lífií), aí) vjer þekkjum einan og sannan Gu&, og þann, er hann 

sendi, Jesum Krist (Jdh. !7, 3). þekkjum, segi jeg? Já, Gu&i 

sje lof! hann hefir ekki látib sjálfan sig án vitnisburbar, hann er 

ekki fjarlægur neinum af oss, og ])etta fyrirheit: sælir eru hrein- 

hjartabir, því þeir munu Gub sjá (Matth. 8) nær einnig til þessa 

lífs En á þeim stundum, er hjarta þitt heör veri?) hreint og blítt, 

og þií hefir fundib, aí) þu varst Gufei svo nálægur, og a?) þií varst 

í honum og hann í þjer, en hugur þinn vildi komast lengra, og 

rannsaka leyndarráí) Gubs, þá fannst þii líka, ab vjer lifum hjer í 

trú, en ekki í skobun (2. Kor. 5, 7), þú hefir hjer á jörbu ávarpaí) 

Jesúm, þú hefir kallab hann Drottin og Frelsara, þú hefir reynt 

samfjelag písla hans og krapt upprisu hans, þú helir elskab hann, 

þú þú sæir hann ekki; en þegar þú hefir reynt ab komast í skiln- 

ing um ebli hans og sam^elag hans vib Föburinn og vi?) oss, og 

um hina djúpu leyndardoma fribþægingar hans, þá heíir þig ab 

sönnu grillt til þessara hluta, og þú hefir getab farib um þá skyn- 

samlegum orfeum, en þú hefir þo fundib, hve sÖnn ab sjeu orí) 

Drottins vors: Enginn þekkir Soninn, nema FaSirinn (Matth. II, 

27). Og þo girnist sála þín öaflátanlega a^ auka , fylla og glæba 

þekkingu sína, þú leitar og finniir, en þú finnur þö aldrei full- 

komlega þab, sem þú leitar ab; oghvert sinn, er þú finnur hverjar 

skorbur þjer eru reistar, hvert sinn, er þig vantar þab, sem oss 

er ekki veitt hjer á jörbu, þá hlakkar hngurinn til þeirrar stundar, 

er þokan hverl'ur af augum þínum, og þú veríiur leiddur ab upp- 

sprettu þekkingarinnar; því nú sjáum vjer — segir postulinn — 

gegnum dymnit gler og í rábgátu, en á síban augliíi til auglitis; 

nú þekkjum vjer aí) nokkru leyti, en þá mun jeg sjálfur þekkja 

eins og jeg er sjálfur þekktur (1. Kor. !3, 12). 

Ab þekkja Gub og rábsályktanir hans, og handleibslu hans: 

þab er næring og þab er blessun fyrir þann anda, sem leitar sann- 

leikans, og fær ekki svölun nema á uppsprettum hans. þegar vjer 

hjer á jörfeu sjáum eins og votta hins almáttka, og verbum varir 

vib þá hluti, sem vjer verbum ab segja um: þetta er ekki hending, 

og ekki af manna völdum heldur'GuSs, þegar oss grillir í tilgang- 
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inii í handleibslu GuS5s á gáörvÖliu mannkyninu ellegar einstöku 

mönnum, þá fyllist hjaría vort undrunar, og sjerhver, sem leitar 

s'annleikans meí) rá?)vendni og alvörugefni, hlýtur optlega, fullur 

lotningar, ab taka undir meíi postulanum, svo segjandi: 6 þá dýpt 

aufeæfanna bœí)i speki og þekkingar Gubsl En hversu optlega 

höfum yjer einnig haft orsök til afc segja: ráí)sá!yktanir Gubs eru 

örannsakanlegar, og vegir hans örekjanlegir, því hver heíir þekkt 

huga Drottins? þá getum vjer ab vísu truab, og þá ber oss ab 

trúa, þö vjer sjáum ekki, vjer getum unnií) verk vort og oss ber 

ab gjöra þab, og þreyja og bíÖa högværlega þar til Drottinn frelsar 

oss; en oss veitir þó svo örbugt ab feta hina dymmu leib, og vjer 

andvörpum eptir geislum morgunroSans, þeim er endurnæri sál hins 

vegmóba ferbamanns, og sýni honum, hvert hann sje leiddur. Sje 

nokkub til, er sýni fullberlega, hve litlu menn trúa í raun rjettri 

af því, sem þeir látast trúa, og hve lítil glebi þeim er í ráun og 

veru ab von ddau&leikans, 1)0 þeir iátist hafa hana, þá eru ])ab 

ástæfcur þær í möt gublegri forsjön, sem þeir lei&a margsinnis útaf 

því, sem fram fer í veröldinni, ef þeir sjá ekki a?) þa'b mi?)i til 

stundlegrar gæfu og stiindlegra hagsælda. Og þö liggur svarib 

svo beint víb. Ætti maburinn ekkert í vændum hinu megin grafar- 

innar, þá væri öll þessi tilvera ekki a?) eins myrk og dskiljanleg, 

heldur svo gagnstæbileg sjálfri sjer, ab vjer ættum sem fyrst ab 

tlýja langt burt frá allri alvarlegri íhugun; en ef þessar dymmu 

leibir liggja til Ijdss eilíí'barinnar, hversu megum vjer þá vænta 

ab ná hjer á jörbu þeiin tilgangi, sem á afe fullkomnast um dtöl- 

ulegar aldir, er ekki verba mældar nje taldar, eba hvernig getur 

oss komib til hugar ab dæma Guc)s hugsanir og vegu eptir hinu 

litla svibi, er vjer sjáum út yíir ? En þegar vjer göngum hjer um 

hinar myrku leibir, þegar Gubs vegir eru ekki vorir vegir, þegar 

hans hugur er ekki vor hugur, þá eigum vjer ab hlakka til þeirrar 

stundar, er inæbu vorri og baráttu verbur lokib, og vjer fáum ab 

skoba hvern hlut í gublegri birtu. f)ví þab, sem þetta líf heíir 

borife upp fyrir oss eins og myrka rábgátu, mun aptur koma fram 

í öbru Iifl, og þarvcrbaúr því leyst; og þegar yjer sjáum þar or- 

sakir |)ær, er vjer höfum svo optlega spurt ab hjer í heimi efa- 

S5 
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blandnir og vantrúafullir, þegar vjer komumst aí) raun um, hvab 

þa?) var, sem Qnb var ab hreinsa oss af, hvaí) þab var, sem Gub 

var a?) venja oss vií) og gjÖra oss aí), þegar vjer skiljum til fulls 

þessi oxh, sem hjer voru sÖgí) til ab styrkja trú vora; þann sem 

Drottinn elskar, þann tiptar hann (Hebr. 12, 5), þegar vjer— segi 

jeg — sjáum á þenna hátt þráb þann, er liggur í gegnum öll kjör 

vor á jöríiunni, og hinn almáttki Stjðrnari heíir haft til ab tengja 

oss vib sig og vorn sanna og eitífa hag, þá skuluin vjer segja í 

skobun og glÖggri þekkingu þab, sem vjer segjum nú í trúnni: <5, 

þá dýpt aubæfanna bæbi speki og þekkingar Gubs! því ab ,af hon- 

um og fyrir hann og til hans eru allir hlutir; honum sje dýrb ab 

eilífu (Rúmv. 11, 36)! 

,lá, lof og dýrb og tilbeibsla sje Gubi vorum, hiniim almáttka 

og alvitra, hinum rjettláta og miskunsamal þetta segjum vjer 

þegar hjer í duptinu, vjer segjum í myrkri því, er hylur vora 

jarbneska vegu, og hvert sinn, er vjer segjum þaí) og tilbeifeslan 

vaknar í sálu vorri, þá glebst hjarta vort. Eba mundi sá, sem 

gubhræddur er, ganga fram hjá unabsemd gubhræbslunnar og til- 

beibslunnar, þegar hann telur unabsemdir sinar? Drottinnl jeg 

elska stabinn þíns húss, og þann staí), þar er þín dýrb býr, segir 

Davíb (Sálm. 26, 8). Hversu yndislegar eru þínar tjaldbúbir, Drott- 

inn hersveitanna! Sála mín þráir og tregar eptir forgarbi Drott- 

ins; líf mitt og sál mín glebur sig í hinum lifanda Gubi. Sælir 

eru þeir, sem í þinu húsi byggja! þeir geta lofab þig sífelldlega 

(Sálm. 84, 1 ~ 5). Hvab er fegra af því, sem manna hendur hafa 

prýtt jörbina meb enn musteri þau, er hvarvetna eru byggb hin- 

um eilffa til lofs? Og hver mundi ekki kalla þab. unabsemd, 

þegar hinn inndæli hljöbfærahljömur streymir í gegnum þau, og 

hinar skæru raddir frá mannlegu brjösti sameinast honum, þegar 

Gubs andi fyllir hjörtu talenda og heyrenda, þegar gubsorb er flutt 

hreint og úmengab, og fellur í göba jörb og færir ávöxt, og þegar 

allra sálir verba samtaka í einni tilbeibslu? þö fremjum vjer hjer 

á jÖrbu þjönustuna í því musteri, sem er ab eins eptirmynd og 

skuggi hins himneska (Hebr. 8, 5), og þab, sem hjer á jörbu gagn- 

tekur brjöst vort, er ekki annab enn hugbob um þab, sem fram í 
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oss á a?) koma, þegar hinum rjetta helgidámi verbur upp lokib, og 

vjer verbum þjdnustumenn í hinni sönnu tjaldbtífe, sem Drottinn 

hefir reist, en enginn maíiur (Hebr, 8, 2), og allir helgidtímar á 

jÖrbunni eru aí) eins myndabir eptir, ogheyra þann samhljtím, sem 

allar raddir á jÖrSu eru ab eins tíraur af. 

þtí veríium vjer ekki kallafeir til einttímrar íhugunar, því eins 

og hinn eiIífiFabir vinnur (Jtíh. ö, 17), framkvæmir, skapar, skipar 

og s^tírnár, eins og englarnir eru þjtínustusamir andar, sendir í 

þeirra þarfir, sem öfelast skulu sáluhjálþina (Hebn I, 14), eins mun 

Gu^ kalla oss til hluttekningar í verki sínu, og þessi hin miklu 

orb, sem postulinn segir um tífullkorana vibleitni vora hjer á jörfeu, 

a?i vjer sjeum samverkamenn Gubs (1. Kor. 3, 9), munu miklu 

fremur eiga þar vife. Ah vísu er þab enn ekki opinbert, fremur 

í þessu efni enn öí)rum, hvílíkir vjer eigum ab verba, hvar vjer 

.eigum aí) þjtína GuM og meb hverjum hætti; enn þann, sem hjer 

var trtír yfir litlu, mún Gu& setja yfir mikib í öferum heimi (Matth. 

25, 23), og Gub mun setja marga, þar eins og hjer, heilögum til 

fullkomnunar, þjtínustunni til framkvæmdar, Krists líkama til upp- 

byggingar (Ef. 4, 12), eptir því sem hver er til hæfur. Eins og 

raa?)urinn var settur í hina jarbnesku Paradís til aí) yrkja hana og 

varbveiía (1. Mtís. 2, 15), eins munu hinir sáluhtílpnu verba settir 

í himneska Paradís, og htín mun bltímgast af starfi þeirra. því 

allir hlutir eiga einnig í öí)ru lífi ab þrtíast gublegum þroska, og 

veríia miklum mun fegri ogfrjtífgari enn hjer. Hversu mikií) munu 

jafnvel þeir, sem þykja hæfir til ab þjtína Gubi í betri heimkynnum, 

þurfa ab nema og rannsaka og taka sjer fram! Og hversu mikla 

abstob munu þeir þurfa ab veita hverjir öbrum I Sttírar sveitir af 

ungbÖrnum Ifta yfir jörbina eins og í draumi, líta Ijtís veraldarinnar, 

og hverfa síban; þeim heyHr gubsríki til eins og öbrum , en þau 

verba ab alast upp til þess, og þegar því daubinn hrífur barnií) tír 

fabmi vorum, felum vjer þab a?) sönnu fyrst á vald hins himneska 

Föburs, en í huga vorum er eins og vjer felum þab einnig þeim 

á hendur til ásttíblegrar umönnunar, er sjálíir eru farnir á undan 

til hinna dýrblegu btístaba, og hafa trtíab oss fyrir þeim, er þeir 

skildu eptir á jörbunni. Og allir þeir, fsem líknsemi Gubs mun 
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ekki utskúfa, en ekki nábu hjer fullum þroska, og fengu hjer ekki 

eha gátu ekki nota?) þá ahstoS, sem þeim var nauhsynleg til þess 

ab þekking og rjettlæti og kærleikur gæti þroazt í þeim til hlítar 

- munu vinna upp í i)í)ru iífi þab sem þá vantabi hjer, og munu 

fá tilsögn og leibbeining, og til þeirrar þjúnustu munu þeir verfea 

hafbir, er sjálfir komust lengra hjer í heimi, og drúgu saman þann 

forba, sem ekki þverr, þú öSrum sje af honum miblab. 

Hversu inndæl er æfi vor hjer á jörbu, þegar ekkert aptrar 

framkvæmdum vorum, og heill og árangur og blessun er samfara 

störfum vorum í þeirri stjett, sem vjer erum í settir! En hversu 

sjaldgæfar eru slíkar kringumstæbur* á jörbunni! Vjer finnum ekki 

ab eins skorbur alla vega í kringum oss, heldur verbum vjer og 

því mibur sífelldlega varir vib skorbur í sjálfum oss^ erum efa- 

blandnir, hvab Ovss beri af ab rába, duglitlir í framkvæmd, og 

miklu veikari ab kröptum enn vilja. En hvort er þetta eintúm 

ohamingja, er vjer fáum ekki ab gjört? Er ekkert brotlegt og 

ekkert syndsamlegt í dugleysi voru? Vjer skulum ekki ásaka oss, 

þegar vjer höfum ekki til þess unnib, nje kenna oss um þab, ab 

vjer erum takmarkabir af stundlegum hlutum ab ovilja vorum; en 

er nokkur sá, er þori ab segja, þegar hann finnur, hvab hönd hans 

er máttlaus og hugur hans sljúr: jeg hefi gjÖrt þab, sem í inínu 

valdi stúb, og allt þetta hirbuleysi, allar þessar yfirsjúnir, allt þetta 

dugleysi, sem mjer býbur svo optlega vib bæbi á sjálfum mjer og 

öbrum, kemur ab engu leyti af viljaskorti mínum, deyfb minni og 

hugsunarleysi, dábTéysi mínu, vantrú minni, nje þyí, ab jeg hafi 

haft hugann á mjer einurn og gleymt öllu, sem yfir mjer og kring- 

um mig er? Æ, hrh verbskuldaba og hib úverbskuldaba blandast 

hjer svo undarlega sama'n; en er nokkur sá vandafeur mabur, sem 

veija vill líti sínu eins' og vera ber, er ekki hafi optlega andvarpab 

af löngun eptir því ástandi, ab geta þjúnab Gufei meb fullkomnari 

þekkingu, meb traustara krapti, meb hreinna vilja, enn honum heíir 

aubnazt hjer í heimi ? Og meb því vjer vonum þessa í því lífij 

sem í hönd fer — hvab missum vjer þá meb þessu lííi, nema 

skorbur og tálmanir, nema sorg og synd. 

Vera kann þú segir, ab vjer missum hverjir abra? því inundi 

1 
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nokkur hugsa uin unahsenidir þessa lífs og gæbi þau, er hann 

haf?)i hjer í heimi, ^n þess a?i minnast ástvina sinna, þeirra sem 

ur?)u honum samferfea á lei& lífsins, og honum voru hjartfdlgnir? 

Og ef dau&inn væri annars konar skilnafeur, enn eins og þegar 

vinur vor fer á undan í anna^ land, þangab sem vjer eigum aí) 

koma á eptir, ef vjer skildum fyrir fnllt og allt á grafarbakkanum; 

og'sála vor lifti svo eilíflega án endurminningar og án ástar, þá 

hefbum vjer misst hjer á jörbu þaíí, sem oss bættist ekki um alla 

eilíf?). 

En þab land, er vjer förum til, er land lifandi manna; og þar 

íinnast þeir, er hjer skildu. þar líbur mÖSan af augum vorum, 

og hver missýning hverfur á burt, og þar hittast þeir aptur, sem 

ekki voru filsir til sátta, ineban þeir voru hjer saman á vegfer?) 

sinni, og þeir, sem skildu hjer i reiÖi og fjandskap; þar er ekki 

manngreinarálit, og þar ^ittast þeir aptnr, sem gjör£u hver öíirum 

rangt til hjer í heimi, hinir voldiigu, sem vanbrukubu vald sitt, 

fyrirlitu lítilmagnana, verndubu ekki saklausa, e&a undirokuím 

varnarlausa; eins hinir lítihnótlegu, er þrjázkiiíiust í gegn lögum og 

og rjetti, særbu þá, er vildu þeira vel, e?)a möttu einkis þa?), sem 

þeim var gott gjört; þar hittast þeir, sem hjer í heimi voru kall- 

a?)ir vinir og vandamenn, en rufii trunabinn og skyldur sínar, þar 

hittast inenn og komir, foreldrar og börn, sem ekki voru blí?) hver 

til annara, heldur gjör?)u daglega hvert öbru rangt til, ogvoru hvert 

nbru til óánægju. En, algÓbi Gut! ))ar lætur þú einnig þá finnast, 

er hjer skildu í fribi, þá er sýndu hver Öbrura trúskap og hollustu, 

meban þú leyfbir þeim ab vera sanian, og gjörbu hver öbrum gott 

hjer í heirai; þeir, sem stundubu rjettvísi og tömdu sjer líknsemi, 

tínna þar þá, sem þeir hafa skotib skjúli yíir, og nú taka vib þeim 

í hinar eilífu tjaldbúbir (Lúk. 17, 9); þar finnur múbÍKÍn barn sitt 

og barnib múbur sína, maburinn konu sína og konan inann sinn, 

og vinirnir, sem gengu hjer hver sinn veg til grafavinnar, hittast 

þar aptur, ekki eins og hjer meb sorg og tárum og söknubi, og 

ekki eins og hjer meb því skilyrbi, ab vita ekki, hve nær þeir 

eigi aptur ab skilja, heldur uppyngdir af uppsprettulindum údaub- 

leikans, veglegir orbnir í eilífu lífi. Og þar eigura vjer einnig ab 
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þíg? Drottinn vor og Frelsari I er oss heíir svo optlega langab 

til a?) sjá á hinni mæ?)usömu pílagrímsferb 1 Hversu mikil, hversu 

sælurík var boí)un sú, er postular þínir heyrbu forbum: “hinn kross- 

festi er ekki í gröllnni, þar sem þeir lögíiu hann; hann er uppris- 

inn, og farinn á undan yfeur til Galíleu; þar munub þjer sjá hann, 

eins og hann helir sagt ybur” (Mark. 16, 6- 7). 0! væri enn 

einhver Galílea á jöríiunni, þar sem vjer gætum sjeb þig, hversu 

injög mundi oss þá fýsa ab fara þangaí), eins og mÖrgu gubhræddu 

hjarta hetir verib svölun í aí) sjá þá staí)i, þar sem þú heíir gengií), 

þú þú sjert horíinn þaban fyrir löngu. En þottaugu vor fái aldrei ab sjá 

þig hjer í hinu stundlega líti, þá á þaí) saint enn vib, ab þú ert ein- 

ungis farinn á undan, og aí) þcir stabir eru til, er vjer eigum ab 

sjá þig, eins og þú hefir sagt. f)ví þú lifir, og vjer cigum ab lifa, 

og meb þjer í ríki þínu, lifa allir þeir, seui á jörbunni hafa leift 

eptir sig heiburlega minningu hjervistar sinnar, allir þeir, sem 

mannkyninu hefir verib sÖnn prýbi ab, og allir þínir útvaldir; þeir 

eru allir hjá þjer, og vjer yerbiim teknir f Qelag þeirra, annabhvort 

undir eins eba smátt og smátt, eptir því sem vjer verbum hæfir 

til þess; því þab er nogur tíini hinu megin grafarinnar til þess, ab 

allir þeir geti koinib saman, er heyra til hins mikla safiiabar, er 

þú safnar í lifendum og dauburn. 
é 

{>ar er hib rjctta og sanna, er vjer sáum hjer ekki nema í 
é 

þoku og gátum aldrei náb; J^ar liverfa missýningar þessa lífs, þar 

mun Gub þerra livert tár af augum hinnahryggu, og daubinn muii 

ekki framar til vera, og hvorki harmur, nje vein, nje mæba mun 
/ 

framar txl vera (Opinb. 21, 4j. Oí sæll er sá, sem ekki lætur 

kalda speki og orbkróka útrýma kristilegri von úr hjarta sínu, því 

hún ein veitir sanna speki og huggun, og, Gubi sje lof, ab allir 

geta hennar abnjútandi orbib, jafnvel hinir fákænu og einfÖldu. 

Vegirnir um veröldu þessa eru undarlegir og optsinnis þungir og 

þrÖngvir, og hinn síbasti vcgur liggur ab hinni dymmu grÖf. En 

sæll er sá, er trúir á Jesúm Krist, og hefir aldrei hugann af hinu 

æbra lífi. 
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62. 
ANNAÐ LÍF. 

Síbari huglei&ingin. 

■^A?) morgni ráSgu&usí allir æbstu prestar og öldungar lýbsins 

um þab, aí) rá&a Jesum af döguin, bundu hann sí?)an, ieiddu hann 

þahan og seldu í hendur landstjóranum, Pílatusi hinum pontverska. 

En sem Júdas, er sveik Jesúm, sá, aí) hann var til dau&a dæmdur, 

ibrabist hann, og skilafei hinuin æbstu prestum og öldungunum aptur 

þeim þrjátíu silfurpeningum, og inælti: jeg hefi illa gjört, er jeg 

sveik saklaust bld&; en þeir sögíiu: hva?) varbar oss um þab? 

ábyrgstu sjálfur. J>á kasta?)i hann silfrinu á musterisgdlfife, skundabi 

þaban og hengdi sig. En yfirprestarnir tdku silfrib, og sÖgbu: 

ekki liæfir aí) leggja þettá fje í gufeskistuna, því þab er bldbpening- 

ar. Fyrir því tdku þeir þab rá&, ab kaupa fyrir þá akur eins 

leirkerasinibs, til að jarba í útleiida menn; og vegna þess heitir þar 

Bldbreitur enn í dag” (Mattli. 27, I o. nn. vv.). 

J>essi hin alvarlega frásögn leibir oss á harla hryggilegan stab, 

‘‘ReitUr, til a!b jarba í útlenda menn” — þar láu þeir andvana, 

hver vib annars hlib, ferbara’ennirnir, er komnir voru ab takmarki 

leibar sinnar, en þd ekki því takmarki, er þeir höfbu ætlab. þeir 

höföu farib til Jerusalem, aí) sjá hina helgu stabi og taka þátt í 

hinni háleitu hátíÖaglebi, en hlutu þar greptrun i stab gla?)værba, 

ekki meb frænduni og vinum, heldur í fjarlægb, þar sem enginn 

þekkti þá, og eiiginn saknabi þeirra, mebal annara dkummgra ferSa- 

manna, sem daubinn hafbi hrifib til sín á ferb þeirra, eins og sjálfa 

þá. þessi reitur hjet Bldfereitur, því hann var keyptur fyrir bldb- 

peninga, er sjálfum illskunnar, þjdnum þdttu vera saurga&ir, er hinn 

rjettláti hafbi verib fraraseldur fyrir í hendur hinna ranglátu, er 

vinur hafbi selt vin sinn fyrir og lærisveinn meistarii sinn. — 

Hvab hafbi nú svikarinn ábatazt? Hann leitabi verblauna fyrir 

ranglætti sitt, og Qekk þau líka, en hversu dttalega hurfu þau á 

burt úr höndum honuml Hann hafbi sjálfur engin not af þeim, 

og þab var ekki eptir af þeim annab, enn hryggilegar menjar, sem 
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vom til minnis um glæp hans lengi eptir burtfór hans, og um 

verblaun þau, er hann ávann sjer ab síÖustu. 

Allir þessir vibburfcir eru fyrir löngu libnir, landi?) allt, þar 

sem þessi tíbindi urbu, er mí orbib blöbakur, Öllu er þar sundrab 

og umtiirnab, og menjar þær, sem ábur voru kunnar öllum í land- 

inu, eru afmábar fyrir löngu. En minningin litir þö frá kynslöb 

tit kynslöbav, hiín er ritub á bækur þær, sem tímalengdin fær ekki 

eytt; og allt, sem ritab er á hinar helgu bækur, er ritab í vorar 

þariir -- til tuiggunar oss, eba ti! iippörfunar, eba til vifevörunar. 

En mí kynni einhver af) segja: til hvers er þessi vibvörun? 

Gubi er svo fyrir ab þakka, aít þab, sem hun talar um, er harla 

sjaldgæft, eba rjettara ab segja: getur ekki orbib nema einu sinni, 

því Frelsari heimsins átti ekki ab verba seldur í hendur syndara 

optar enn iim sinn. Og jafnvel ])ab, ab vinur svíki vin sinn í 

þeim skilningi, ebur ab lærisveinninn selji meistara sinn, er svo 

sjaldgæft og svo öttalegt, ab sjerhverjum ofbj^bur þab, svo ab ekki 

þarf ab vara vií) því. Og lífenii og afdrifum Jildasar var svo 

varib, ab þaii skelfa huga vorn, og meb Gnbs hjálp er ekki hætt 

vib, vjer munum freistast til aS feta í fötspor hans. Já, meb Gubs 

hjálp! En heíir þií líka athugab, hvab þaii orb þýba, er þu segir 

nú? Ef Gub vill hjálpa þjer, þá cr ])jer ekki Iiætt; og Giií) vill 

hjálpa þjer, ef þú vilt leita hjálpar til Iians ef þú vilt vaka og 

bibja. En viljir þú þaí) ekki, þá getiir svo farib, ab straumur spill- 

ingarinnar beri þig meí) sjer, eins og svo marga abra, þangaí) til 

þú kemur þar ab, er þú Iiafbir sízt ætlab. Hvab maigir eru þeir, 

sem íhuga til hlítar ofbcldi þab, sem fylgir uiannlegum gebslirær- 

ingum, ebli þeirra og ásigkomulag, uppruna þeirra og hvert þær 

leiba um sfbir þá, sem ekki losa sig undan þeirra grátlegum ylir- 

rábum ? 

Margar ósannar greinir ganga muiin úr munni og verba aigeng- 

ar í tali manna; en ekkert er ösannara, enn a?) ofstopi gebshrær- 

inganna framkvæmi þab, sem mest sje í varib í veröldinni. þab 

er ab sönnu satt, ab engu verbur til leibar komib meb leti og deyfb, 

heldur meb ákafa og atorku; en þab, sem gott er og mikilsvert í 

raun rjettri, verbur þú ekki framkvæmt, nema meb skynsamlegum 



Annaí) líf. 5f)3 

og i’jettum ákafa, og hversu Qarlægur er haun ákafa gebshræring- 

annal því allar tungur vi&urkenna aíi gebshræringin sje blind, eba 

sjái skakkt, rjettara ab segja, því hve nær sjá menn í því ástandi 

hlutina eins og þeir eru, eins og menn sjá þá eptir og á&ur? Og 

hvernig getur þá þvílíkt ástand leitt raenn til ab franikvæma þaí), 

sem gott og háleitt er ? Gebshræringin eyíiir og skemmir, og kemur 

manninum til þess, sem hann i&rast eptir á sffean. "‘Jeg heíi illa 

gjört, er jeg sveik saklaust bláb”, sagbi Júdas. Ab vísu gjörbir 

þú illa, vesæll mabur! og leiddir þunga og hræbilega sekt yíir höfub 

þjer; en hver hefir nú koinib þjer í skilning nm þab ? Var ekki 

vcrkib hib sama, þegar þú hugfestir þab, og gekkst af stab til ab 

selja Drottin þinn, og þegar. þab var unnib? vissir þú ekki eins 

vel á undan, afe hann var saklaus ? vissir þú ekki eins vel á undan, 

ab þab er illvirki ab svíkja saklaust blúb? En hvab kemur til, 

ab þú sjerb þab nú, hvab kemur til, ab þjer getur nú skilizt þab, 

en gazt þab ekki ábiir? Af því gebshræringunni heíir nú slotab 

og ský hennar hafa dreifzt, og hib bjarta Ijos sannleikans skín nú 

hlífbarlaust nibur á illvirki þitt. 

Agirndin heíir ab vísu verib stærsti löstur manns þessa; hann 

girntist aubæfi þessa heims, og hafbi abhyllzt Jesúm, af þvf hann 

hjelt eins og alþýba manna, ab hann mundi stofna jarbneskt ríki 

handa Israel, og skipta svo jörbunni meb áhangendura sínum. 

þangab til ætlabi hann ab vera ánægbur mefe Htinn og saurugan 

ávinning, þar sem hann bæri ab hendi; en þegar hann sá, ab laun- 

in, sem hann vonabi eptir, voru ekki í vændum, þegar hann fúr 

ab skilja betur og betur, ab þab var ekki jarbneskt ríki; sem Jesús 

ætlabi ab stofna, þá illskabist hann, og þegar Jesús sá hvab hann 

hugsabi, og Ijet í Ijosi vife hann, ab hann vissi hvaí) í honum byggi, 

og benti á hami svo sem tryggbrofa og svikara, þá magnabist 

bræbi hans og varb ab þrjozku og hefndargirni —■ ab gebshrær- 

ingu, sem blindaÖi hann, svo ab hann sá ekki hib bjartasta. — 

þú, sem íhugar æfi manns þessa, þú munt ekki hafa svikib þinn 

lánardroítin, nje selt vin þinn; en þekkir þú samt ekki hryggilegt 

ofbeldi gebshræringanna af sjálfs þíns reynslu ? hafa þær aldrei 

komib þjer til afe tala nje gjöra neitt, þab er fullnægbi hjarta þfnu 
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í bráb, en sœrlbi þaí) síban, svo þú hlauzt aí) fyrirverba. þig og 

segja meb hryggum huga: jeg gjörbi iUa, jeg heíi syndgab, mjer 

var ekki vorkunn á ab sjá hií) ranga eins þá og nú, en jeg sá 

þab ekki, því jeg vildi ekki hafa stjorn á mjer, og Ijet gebshrær- 

inguna rá&a vib mig. 

Hversu undarlegar eru gebshræringarnar! þaí) lítur svo út, 

sem sá er gjörir eitthvab í gebshræringu, gjöri þaí) af miklu fjöri 

og aíli; hinar ytri mótspyrnur svigna fyrir honum, og hinar innri 

mótspyrnur, er hefbu getab tálmab honum, hefir hann yfirstigií), 

hann gefur ekki gaum ab neinu lögmáli, nje rjettindura, nje skyldu, 

hann lætur hjarta sitt rába, og fremur vilja sín sjálfs, og þab lítur 

svo út, sem hann abhafist ab sjálfs síns rammleik, og samt er hann 

hábur annarlegu valdi. Segjum vjer ekki og hver mabur meb oss, 

ab hann rábi ekki vib sjálfan sig, og þess vegna sjer hann ekki 

þab, sein hann hefbi annars kostar getab sjeb, og hefbi sjeb, og 

þess vegna talar hann og gjörir þab, sem hann hefbi ekki viljab 

gjöra; hann abhefst ekki sjálfur, heldur kúgar annarlegt vald hann, 

og ræbur ^örbum hans. Hvílíkt er þetta vald? 0, hversu undar- 

leg og óskiljanleg er mannleg vera! hversu furbanlega er hann 

tengdur vib þab, sem meira er og máttkara enn sjálfur hann ! Ab 

vísu er hann frjáis skepna, hann getur hnefgt vilja sinn til hverrar 

hlibar sem hann viil, hann getur slitií) sig lausan, ebur selt sig 

fram, en valdi því, sem hann selur sig, verbur hann ab hlýba, og 

þab leibir hann miklu lengra, enn honum hefbi getab til hugar 

komib. Hinn rábvandi og rjettláti og gubhræddi hefir ekki sjálfur 

komib upp meb hib góba; sá sem er honum meiri, heíir ritaí) 

lögmál sitt í hjarta hans, og gefib honum íysnir og áminningar til hins 

góba; gefi hann þeim gaum og láti lei&ast af þeim, lifnar í honum 
% 

rjettlætib og kærleikurinn, og stjórna orbum hans og gjörbum; á 

þeim stundum, sem hann selur sig Gubi á vald, sýnir Guí)s andi 

mátt sinn í honum og fyrir hann, og þab ab nokkru leyti hjá hon- 

um, sem meb fullum sanni átti heima hjá postulunum, er Drottinn 

sagbi um: þab er ekki þjer, sem talib, heldur er þab Andi Föbur 

ybar, sem í ybur talar (Matth. 10, 20). Og eins og því er varib 

meb orbin, svo er þab og meb gjörbirnar; því í þessu tilliti fram- 
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kvæmir Gub einnig í honum viljann og framkvæmdina eptir gæbsku 

sinni (FiL 2, 13); hann er verkfæri í hendi Gu&s til ab framkvæma 

hib gdba, og sjer optlega ekki, hvab þab merki, nje hvab af því 

muni leiba, en eigi ab síbur þrdast þab í höndum hans Gubi til 

lofs og dýrbar. Svo er og um endurgjald þab, er hann finnur til, 

Gubs frib, þann er æbri er Öllura skilningi, afe hann veitir sjer þab 

ekki sjálfur, heldur kemur þab af himnum ofan, eins og Öll góí) 

og fullkomin gjöf, og æferi kraptar enn sjálfs hans, hinir himnesku 

kraptar dkomins heims bæra sig í honum. Selji maburinn sig hins 

vegar á vald hinu illa, hefir hann gengib í hörmulega ánaub; því 

hjer er hann ekki heldur einn sapian, heldur leiba hin mannskæbu 

vÖld myrkranna hann fjötraban eptir sjer; þau kveikja í honum 

ískyggilegan eld illra girnda, er brenna hjartab, en veita því hvorki 

birtu nje yl, þau blinda augu hans, þau deyfa krapta hans, þau 

þrýsta honum til ab tala og abhafast þab, er hann vildi ekki ábur, 

og girnist síban eptir á að fá aptur tekib, þdtt þab ætti ab kosta 

allar eigur hans, þdtt þab ætti ab kosta blób hans; því þessi vöid 

kenna honilm einnig ab gjöra þab, sem hann megnar ekki ab meta 

rjettilega, og hafa hönd hans til ab sá því sæbi, sem þróast til 

bölvunar. Andar öfundarinnar og reibinnar og hatursins og hefnd- 

argirninnar taka sjer biístab í brjósti hans, og reka hann æ lengra 

meb þorsta þeim, er ekkert fær slökkt, því hver helir nokkru sinni 

orbib saddur á rangfengnum ágóba og hjegómlegum heibri og mnn- 
/ 

abarlífi ? Orósemin, sem rekur hann, samvizkubitib, sem ofsækir 

hann, örvæntingin, sem slítur sundur hjarta hans, er ekki 

sjálfsköpub, nje sprottin af holdi og blóbi, nje draumaleikur sjukrar 

sálar, heldur iinnur hann, ab völd eru til, meiri og máttkari enn 

sjálfur hann, hræbileg völd, er æpa á liann og segja: þú ert vor! 

og engin frelsun býbst honum undan þessum völdum, utan sú, er 

þau aptra honum frá, þab er fribþæging sú, sem veitt er sjerhverju 

ibrunarfullu og sundurkrömdii hjarta, sem ílýja vill undir vængi 

gublegrar miskunar. 

'■‘Jeg hefi syndgab, er jeg sveik saklaust blób^*, sagbi Júdas. 

þetta var enii þá gób tilfinning í brjósti hins ófarsæla manns, þab 

var hin síbasta áminning frá honum, sem ekki vill ab neinn synd- 
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uguv maður glatist. Hefði hann hlýtt þessari áininningu ineh sannri 

aubmýkt og ibrunarfullri trií, hefbi haiin látib hana leifea sig þangaí), 

sem hiín kallabi hann, ab krossi þeim, sem hann hafbi sjálfur 

framselt Drottin sinn á, þann er ekki var á kvossinn negldur ein- 

ungis vegna vina sinna, heldur og vegna þeirra, sein hötubu hann 

og ofsöttu, og sem fórnfært var tii fyrirgefningar margra syndum, 

þá hefbu enn hinir góbu andar, sem fagna yíir sjevhverjum syndara, 

sem ylirbót gjÖrir; hriíib hann og leitt hann til frelsunar. þegar 

sá af sampostuluni hans, sem Önnur gebshræring hafbi blindab, 

sem óttinn hafbi komií) til ab afneita þeim, er hann hafbi heitib 

trú og hollustu allt til dauba — þegar liann rankabi vib sjer 

aptur, viburkenndist hann og sagbi: jeg heíi syndgab, af því jeg 

afneitabi hinum heilaga og rjettláta, og þá gekk liann burt og grjet 

beisklega, þá fór hann í flokk þeirra, sem hönnubu vib grÖf 

Drottins, og þegar Jesús birtist aptur, gat hann öruggur sagt: 

Drottinn! þú veizt alla hluti, þú veizt jeg elska þig (Jóh. 21, 17). 

En hvab gjörbi Júdas ? ibrun hans varb einnig ab gebshræringu, 

og þessi gebshræring glapti aptur sjón sálar hans, svo hún sá ekki 

frelsib, heldur eintóma glötunina. 

llversu undarleg — segi jeg enn — hversu óskiljanleg er 

maunleg vera! Hvab óttastu svo mjög, vesæll mabur ? llví dirfist 

þú ekki ab halda blóbpcninguniim ? þei^ evu þín eign, enginn 

heimtar þá aptur, þú getur enn keypt fyrir þá allt, sem þú ætlabir 

þjer, ])egar þú seldir Drottin þinn fyrir þá; hvers vegna brenná 

þeir hendur þínar, svo ])ú verbur ab snara þeim frá þjev? Enginn 
4 

er sá á jörbunni, er ógni þjer, enginn er krefji þig reikningsskapar, 

þú heíir frainib vilja heimsins, og framib vilja myrkravaldanna, er 

tími þeirra var kominn, og eigi ab síbur titrar þú, eigi ab síbuf 

vildir l)ú bibja hæbirnar ab hylja þig, og fjöllin ab hrapa ofan 

yfir þig. Sjáib hjer, hvernig sannleikurinn lætur einnig þann munn 

votta um sig, sem hatast vib hann. IJinn ógublegi snýr á fJótta, 

þótt enginn elti hann (Sal. orbsk. 28, I), einhver ógnarleg skelfing 

keyrir hann á fram hvíldarlaust, og hann getur ekki sagt, hvab 

ótta hans valdi: þab er engin af skelfingum þeim, sem á jörbunni 

eru, þab eru ekki mennirnir, því þeir ásaka hann ekki, þab er 
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ekki sverbií), því þab voíir ekki yfir höfbi lians, þaí) er ekki dauíi- 

inn, því hann æfeir sjálfur ilt í hann, og sjer hvergi frelsi nema 

í glötiininni; heldur eru þaí) píslir samvizkunnar, sem hann fær 

ekki afborib, þab eru þruinur hins eilífa dðms, sem duna yfir 

honum, þaí) eru völd undirdjitpanna, sem hann finnur aí) hann 

er í hendur seldur. En sjáife og í þessu blindni geí)shræringanna I 

þab eru ekki völd jarfearinnar, heldur æí)ri vÖld, er þil ottast, 

og þ() skundar þii í hendur þeim! þu ðttast þa?i, sem er hinu 

megin dyra eilífbarinnar, þær Ijukast ekki enn upp fyrir þjer, 

og þu býst sjálfur til ab brjðta þær upp, þú hyggst ab geta 

flúib úr höndum hins lifanda Gubs, þú ætlar ab biia þjer hvílu 

í undirdjupunum, og hyggur ab hann sje þar ekki, og hönd hans 

geti ekki einnig hrifib þig þar, og almáttug hönd hans haldib þjer 

föstuml 

Hinir postularnir segja, hann hafi yfirgefib embætti sitt og 

postuladæmi, og farib tiJ síns stabar (Post. 1, 25). Hvar er sá 
/ 

stabur, og hvernig er honum háttab V — 0! er nokkur sá tii, er 

hjer dirfist ab segja: daubinn fribþaígir allt, daubinn afmáir öll 

afbrot, þegar líkaminn er ab velli lagbur, er syndin gleymd og 

fyrirgefinV llinu rnegin grafarinnar er harla dymmt, og einskis 

daublegs manns auga hefir getab uppgötgvab, hvab eilífbin hafi ab 

geyma; en yíir hinu dymma og hljðba hlibi er ritab meb eldlegum 

stöfum: Villizt ekki, Gub lætur ekki ab sjer hæba! T hinu mikla 

(5mælanlega húsi eru mörg híbýli; ætti jeg ab segja, ab þeir, sem 

hjer í heimi hafa þrjozkazt gegn Gubi, og hafnab niiskun iutns, 

fari til híbýla lj(5ssins og fribarins? Æíti jeg ab segja, þab sje 

ekki annab enn draumórar, eba samsetningur til ab hræba meb 

börn og hjervillinga, ab til sjeu hryllileg liíbýli, sem eru Ijarlægari 

lj(5si gublegrar miskunar, enn þessi jörb, og ab (5mælanlegur geymur 

sje millum þessara híbýla, og þeirra, er Drottinn nuin veita þeim 

þj(5num, seiu Iiafa verib triíir í litlu, og bann inun setja yfir meira, 

og sebja á fögnubi sínum ? Aldrei skal jeg — nei! Gub niinn 

g(5bur! aldrei skul jeg dirfast ab taka mjer í hönd hinar (5ttalegu 

metaskálar, sem eru í þinni hendi, og aldrei skal jeg dirfast ab 

kveba upp þá dðma, er þú getur einn dæmt rjettvíslega, al því 
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þú þekkir einn alla hluti. En eins og jeg hefi sjeh, ab þeir eru 

til, sem þegar hjer í heimi geyma nokkurs konar helvítr í brjústi 

sjer, orra sem ekki deyr, og eld, sem ekki slokknar; eins og jeg 

hefi sjeh, ab þeir eru til, sem þegar hjer í heimi efna upp á 

nokkurs konar helvíti handa sjálfum sjer og ö&rum: eins getur 

samvizka mín ekki borib á múti því - sála mín titrar, en hún 

getur ekki borib á múti því, ab hinu megin grafariiinar sje til enn 

svartara myrkur, mjög Qarri himnaríkis sælu; hún megnar ekki og 

dirfist ekki ab bera á moti orbi Gubs, sem auglýsir dúma hans, 

og segir oss bæbi í tilliti til þessa lífs og annars: Gub mun gjalda 

sjerhverjum eptir verkum hans; þeim, sem meí) stöfeugleika í 

gúbum verkum leita vegsemdar og heiburs og údaubleika, mun 

hann veita eilift líf; en þeim, sem mútþrúanlegir eru og hlýfea 

ekki sannleikanum heldur rangsleitninni, mun hann senda bræbi og 

reibi; hrellingar og harmkvæli munu koma yfir sálir allra manna, 

sern illsku drýgja (Eúmv. 2, 6 o. nn. vv.). 

Hver daublegur mabur mundi vilja reyna til ab segja, hvab 

fúlgib sje í þessu myrkri? En eins og blessanin kemur hjer ab 

ofan, og vekur grun í hjörtum mannanna um sælu hinna útvÖldu, 

og eins og til eru stabir og stundir á jörbiinni, er yjer segjum, ab 

hafi himneska sælu ab geyma, eins eru og til helvízkir logar, er 

kvikna þegar hjer í lífi, og bölvun, er hinn almáttki sendir yfir 

híbýli og hjörtu hinna seku. því þar sem úgublegir menn koma 

saman til vibbjúbslegs athæfis, þar sem hinir ungu þegar eru 

vígbir til svívirbingar, og hábungin hvílir á hærum hinna gömhi, 

þar sem sundurlyndi og fjandskapur drottna, og hver höndin er 

uppi múti annari, þar sem hjörtun etast af ústjúrnlegum gebshrær- 

ingum, heipt og örvinglun, þar sem hegningar þær, er Gub heíir 

látib fylgja löstunum, sækja þá heim, og mannlegt rjettlæti einnig 

verbur ab kúga og tipta, þar sem þessi lýsing á vib, sem stendur 

í einni spádúmsbúkinni: og mennirnir stiknubu af miklum hita, og 

þeir átu tungur sínar af ofraun, og þeir hæddu Gub himnanna 

fyrir píslir þeirra, og snjeru sjer ekki frá illverkum sínum (Opinb. 

16, 9 0. nn. vv.): þar þurfum vjer engu.vib ab bæta, þar er þegar 

helvíti hjer á jörbu. Og ef hinn úgublegi herbir hjarta sitt allt til 



Annaí) líf. 559 

œfiloka, og ef hann lítillækkar sig ekki, og snýr sjer ekki til Guös, 

ah gefa honum dýrbina, heldur skilur viíi í öllum syndum sínum: 

er þá nokkur sá til, er dirfist hæba hif) eilífa rjettlæti, og segja: 

hann fðr til friítarins heimkynna? 

Er þá engrar endurlausnar von þafian ? Ó! ef þaf) væri 

mögulegt, ab hinn tortýndi gæti mef) sannri i&run sent ár djtípi 

glötunarinnar andvörp sundurkramins og tráabs hjarta til hinnar 

áendanlegu miskunsemi, þá mundi hinn almiskunsami heyra þau, 

þvf hann hefir ekki velþðknun á nokkurs syndugs manns daufca. 

En er þaf) mögulegt? Getur sá fundif) þaiban veg tii apturhvarfs 

og tráar, sem hjer í lífi hefir hafnab sjerhverri áminningu gublegrar 

miskunar, og hvorki hefir látif) vekjast af velgjör&um Gui&s nje 

hegningum hans, heldur hert hjarta siít í synd og hatri og þrjózku ? 

— Enginn hefir getab a?) því komizt, hvab Frelsari veraldarinnar 

hafi bobab, þegar hann fór ab prjedika fyrir öndunum, sem voru 

í varbhaldi, eptir því sem postulinn segir (1. Pjet 3, 19), enginn 

heíir komizt af) þeim leyndarrábum, sem framkvæmd eiga ab verba, 

þangab til fullkomnunartími allra hluta er kominn (Post 3, 21); 

þeir hlutir eru byrgbir og innsiglabir allt tiJ hins síbasta tíma, 

eins og spámaburinn ab orbi kemst (Dan. 12, 14). En einnig 

ÚY undirdjupunum hljðmar þessi rödd til vor: Verib eigi ómildir 

í dómum ybar um abra, af) eigi dæmi þeir órailt um ybur; sak- 

fellib ekki, svo þjer verbib ekki sakfelldir (Liík. (i, 37); en sjerhver 

efli sáluhjálp sfna raeb áhyggju og andvara (Fil. 2, 12), og í dag, 

meban þjer heyrib rödd Gubs, þá herbib ekki hjörtu ybar (Hebr. 

3, 7. 8). 
/ ^ 

0 almáttki, trufasti Gub, er vjer flýum til í hverri neyb og 

hættu I ættum vjer í bæn vorri til þín ab gleyma hættum sálar- 

innar, þeim hættum, sem ekki eru bánar jarbneskum munum, nje 

heldur hinu fallvalta lífi, heldur þeim, er sálin getur villzt í, og 

misst tru sína og von, frib og frelsi. Vjer eigum dvini umhverfis 

oss, og móti þeim verbum vjer ab berjast, vaka og bibja, en vjer 

eigum þar ab auki Óvini í hjÖrtum sjálfra vor, illar girndir og 

skabsamlegar ástríbur; svo eru og veldi rayrkranna, er sitja um 

hina ístöbulitlu, og svæfa þá meb sætum söngvum, til þess þeir 
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skuli vakna í skelfingu. Ö Guí) vorj lát sálina vakna fyrr enn þab 

er orbife um seinan, og kenn oss ab hertygjast þeim hlífum, sem 

engin vopn bíta; en keim oss um fram allt ab grípa skjöld trtíar- 

innar, er vjer getum slÖkkt meb öll eldleg skeyti dvinarins (Ef. 

6, 16). þeir verba aldrei fyrirdæmdir, sem eru í Kristi Jesií, og 

ekki lifa eptir holdinu, heldur eptir andanum (Rdmv. 8, 1); 

hans vegna segjum vjer, er sála vor hvílist í óendanlegri miskun- 

semi Gubs meb sannri og lifandi trd, óhultir fyrir álls konar 

ágnunum: daubi! hvar er broddur þinn ? helvíti! hvar er sigur 

þinn (1. Kor. 15, 55). 

% 

(jíUÐSRÍKL 

þegar hinn mikli fyrirrennari Jesií, Jóhannes skírari, hóf 

prjedikun sína, þá var þetta bobun og áminning Iians til ísraels 

barna: Bætib ráb ybarí, því himnaríki er í nánd (Matth. J, 2). 

Og þegar Jesds tdk sjálfur ab kenna, er svo aí) orbi komizt um 

hann, ab hann hafi flutt lagnabarbobskapinn um gubsríki (Mark. 

1. 15). því svo var ástatt, ab hjá hinni merkilegu þjdb, sem Gub 

hafbi ætlab til sjerlegra forlaga og alife upp á sjerlegan hátt, var 

dásamleg eptirvænting iim mikib ríki, er hefjast mundi af hinu 

forna Judaríki, og ná yfir allar þjdbir og allar aldir. Gub haffei 

lokib upp augum spámannanna svo ab þeir sáu fram á hinar 

dkomnu aldir, og lutu þegar því, er verba átti í fyllingii tímans; 

þeir vitnubu um þab í helgum ræbum, þeii vöktu vonina um þab 

og hjeldu henni vakandi öld eptir öld^ svo ab hun varf) æ kröpt- 

ugri og þjdbinni hjartfdlgnari. þab var ríki Davíbs, sem um hafbi 

verib talab; og syni Davíbs, þeirn er ríkiÖ átti ab hefja, var ekki 

lýst eins og jarbneskum höfbingja, og hann átti ekki ab færa 

I 
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mönnum eina saman jar&neska blessun. Nú þú ab Qöldi fölksins 

hafi haft um þetta jarí)neska von, og þö afe hún hafi jafnvel 

blandazt saman vií) hugmyndir hinna vitrari og betri manna, þá 

voru þab í raun rjettri háleitari hugsanir, sem breiddu Ijöma sinn 

yfir hina helgu von. þa?) sjáum vjer þar af, ab þab varb almennt 

ab kalla ríki þetta: himnaríki, og gubsríki, er skyldi koma frá 

\jubi og verba stjúrna?) af Gubi, og mundi færa mönnum guÖlegan 

sannleika, gublegt rjettlæti og gublega blessun. 

Gubsríki er til ybar komib, sagbi Jesús; Öll fyrirheit hans 

voru loforb um gubsríki, og öll kenning hans var leifebeining til 

þess. þeíta orb hljömar í Öllum hinum helgu bókum, en þö skær- 

ast í bdkum hins nýja sáttinála. þetta sama orb hefir og hljömab 

í hjarta hvers sannkristins manns, því sjerhver, sem hinar kristilegu 

hugmyndir hafa haft nokkur áhrif á, verbur ab komast vib, 

þegar hann heyrir meí) gubrækilegri eptirtekt þetta orb: gubsríki. 

þd hann sje ekki alls kostar fær um greiba úr þýbingu þess, 

þá tínnur hann samt, a?) öll innilegasta lÖngun hans og öll hans 

inndælasta von koma saman í þessu eina orbi. En hve nær kemur 

þá ríki þetta, sera öll löngun þráir og Öll fyrirheit boba? þa?) 

kemur ekki meb fullum-blóma, fyrr enn mannsins Son kemur, fyrr 

enn eingetinn Sonur Gubs biríisí á degi Drottins, og dýrÖ hans 

Ijömar ytir jarSríki, eins og þrumuljösib, er þab kemur skyndilega 

fram í einni átt himins og leiptrar til annarar. þó er oss sagt, ab 

gu?)sríki sje til vor komib, og Droítinn talar ætíb.um þab á slíkan 

hátt, svo enginn eíi er á, a?) vjer getum orfei?) þess hluttakandi 

þegar hjer í heimi. En hvar er þá gubsríki ? Eru nokkrir þeir 

stabir á jörfeunni, ab vjer getum meb sanni sagt: sjá, hjer er þab, 

eba: sjá, þar er þab? er nokkurt þab land, ab vjer þurfum ekki 

annab enn fara þangaí), er nokkur sá söfnubur, ab vjer þurfuin 

ekki annab enn ganga í hann, til ab tínna gubsríki? Eigum vjer 

ab leita þess í QÖlmenni ebur á eybiraörkum ? Og hvab er þab, 

sem vjer leitum ab, er vjer leitum gubsríkis? — Slíkt eru 

raikilvægar spurningar, sem hverjum manni ríbur á ab úr sje 

leyst. 

86 
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þessi bæn í faí)irvori: tilkomi gubsríki! er án efa sú bæn, 

sem fæstir skilja. f hin önnur orí), er Drottinn vor kenndi oss 

aí) bibja mebj mun sjerhver leggja einhverja skynsamlega þýbingUj 

þö hann skilji þau ekki fullkomlega; en jeg er hræddur um, ab 

fæstir yrbu búnir til svars, ef þeir ættu ab gjöra grein fyrir, hvab 

þeir meina, er þeir tala þessi orb. Og þú er oss úhætt ab segja: 

ab allar abrar bænir komi saman í þessari einni, og þegar oss 

veitist hún, höfum yjer allt gott. Ef jeg á aÖ snúa þessari bæn 

á tungumál veraldarinnar, eba rjettara ab segja — því hvernig 

væri þab mÖgulegt ab koma orbum ab kristilegri tilfinningu á 

veraldlegan hátt? — ef jeg á ab tilgreina þá úsk í veröldinni,. er 

samsvarar þessari kristilegu bæn, þá er þab úskin um hamingju. 

Eins og allar úskir sannkristins manns koma saman í þessari 

einni: tilkomi gubsríki! eins koma allar úskir veraldarinnar saman 

í úslÖkkvanlegum þorsta eptir hamingju, og þab sem í Krists 

fagnabarbobskap er leibbeining til gubsríkis, er í heiminum leib- 

beining til ab verba farsæll á jörbunni. Ef vjer berum þessi tvö 

orb saman, þá getur ekki verib efi á, hvort fegra sje og þýbing- 

armeira, og hvors rjetíara sje ab úska. Orbib hamingja merkir 

þau gæbi, er falla jafnt í skaut manna, hvort sem þeir eru vondir 

eba gúbir, og því segja menn um hamingjuna, ab hún sje blind. 

Ab sÖnnu eru þab í raun rjettri^ sjálíir vjer, sem erum blindir, því 

Stjúrnari hamingju vorrar sjer sannarlega hverju hann úthlutar, og 

hann sendir ekkert í blindnij en vjer vitum ekki, eptir hverri 

reglu hann veitir eba synjar, heldur sjáum vjer þab eitt, ab þab 

fer ekki eptir mannkostum, því þab, sem vjer köllum haniin^*u, 

hlotnast eins opt úmaklegum, eins og þab hlotnast ekki þeim,'Sem 

maklegri er. En í gubsrilci getur ekkert saurugt komizt, úrjettvísir 

munu ekki gubsríki erfa i^l. Kor, 6, 9), og án heilagleika getur 

enginn sjeb Drottin (Hebr. 12, 14). Hamingjan er ekki í inann- 

inum sjálfum, hún mætir honum á æfileib hans, hún færir honum 

þess konar gæbi, sem ekki samlagast ebli hans og geta því ekki 

stabnæmzt hjá honum; þau skilja vib hann, eba hann vib þau; 

en gubsríki færir mönnum aptur á mút stöbug gæbi, er sameinast 

anda þeirra. Enn Iremur geta rnenn bægt hverjir öbrum frá 
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hamingjunni, þar á niót getur enginn mabur bannab öbrum gubs- 

ríki meb líkamlegu valdi nje^ rænt því frá honiftn. En þó ab 

gubsríki sje harla ólíkt eintömri hamingju, þá er þab sannarlega 

inndælt og æskilegt; ab því skapi sem veröldin er áköf í því 

ab æpa eptir hamingju, ab því skapi bibur hinn gubhræddi inni- 

lega sí og æ, ab gubsríki komi; því gubsríki er þab ástand mann- 

anna, ab þeir njöti sannra, verulegra, stöbugra gæba meb Gubs 

blessun. 

þar, í gubsríki, verbur þaí) ab vera, sem mennirnir leita ab 

meb svo mikilli ókyrrb og fyrirhöfn, en finna ekki; þeir leita þess 

í öllu, sem glæsilegt er í heiminum, og. teygir þá ab sjer meb 

iltliti sínu, svo sem eru aubæfi, metorb og jarbneskur munabur — 

en gull og metorb og munabur svara: þab er ekki í oss. þar, í 

gubsríki, verbur þab ab vera, sem huggar hib hrellda hjarta, 

svalar hinni sáru löngun, og sebur en þyngir ekki; þar hljöta þær 

uppsprettur ab vera, sem ekki ala þorstann, þegar hinn Örmagnabi 

drekkur af þeim — þær uppsprettulindir, sem ekki þorna í sum- 

arhitanum, ekki frjösa í vetrarkuldanum, og renna blíblega um 

eilíft vor mebal sætlega ilmandi aldina; þar — 61 sjerhver löngun 

og sjerhver von er fðlgin í þessu: þar. Getum vjer þá undrazt, 

þó ab Farísear spyrbu forbum, nær gubsríki mundi koma? Fjarri 

fer því! þab er miklu fremur eins og allar bíbandi kynkvíslif og 

öll lifaudi mannahjörtu spyrji svo sein í einu híjöbi: hve nær 

gubsríki muni koma. Og Gubi sje lof, ab Farísear spurbu þessa 

— í hverjuni tilgangi sem þeir hafa gjört þab — meban hann 

var á jörbunni, seni kom ab færa mönnunum gubsríki. því mjer 

tínnst, ab ef Jesfis væri enn á jörbunni, þá yrbi sjerhver, sem 

truir, ab hann sje vegurinn, sannleikinn og lííib, ab fara til hans 

og segja; Drottinn og Meistari! hve nær kemur gubsriki, þab er 

þu kennir og bobar? En nú getum vjer ekki heyrt sjálfir svör 

hans, og Gubi sje lof, ab gubspjallamaburinn hefir fært í letnr, 

hverju hann svarabi í þann tíma: Gubsríki kemur ekki þaiinig, 

ab á þab verbi bent, og ekki verbur sagt: sjá! þab er hjer, 

eba: sjá! þab er þar; því gubsríki er þegar í ybur (Liik. 17, 

20. 21j. 

36* 
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0, aí) vjer vildum allir taka vel eptir þessu I Hin rjetta 

uppspretta heilla vorra og dheilla kiemur ekki nii&ur af fjöllunum, 

svo afe vjer þurfum ab mæna upp á brun þcirra, þar sem hún 

felst í skýjura himinsins, og vænta þafean blessunar; upptök hennar 

eru ekki heldur í^fylgsnum jar&arinnar, svo ab vjer þurfum aí) 

kanna undirdjúpin til ab finna hana; heldur sprettur hún upp 

í hjarta mannsins. þar býr kali og örosemi og kvíbi, þar 

býr einnig glebi og traust og von; þaban keinur hin dymma 

þoka, sem leggst yfir alla jarÖneska dýrí), þaban kemur og hit 

blíba Ijös, er bregbur birtu sinni yfir alla jarbneska fegurb; þar 

býr bölvun og þar býr„ blessun. þess vegna sagbi Drottinn vor 

oss, ab gu?)sríki, hií) sæla ástand, sem allir hugir girnast, sje eink- 

anlega fólgib í innri gæfeum; mennirnir þurfi ab betra sig, svo afe 

þeim líbi betur. 

Nú viljum vjer reyna ab komast betur í skilning um orí) 

Drottins, og láta einn af postulum hans útskýra þau fyrir oss. 

Páll postuli segir, fullkomlega í sömu þýfeingu sem Drottinn og 

Meistari hans og vor: Gubsríki er ekki matur og drykku^, heldur 

rjettlæti og fribur og fögnufcur í heilögum Anda (Rómv. 14, 17). 

Já, gubsríki er sannarlega hvorki matur nje drykkur, þaí) verbur 

ekki borib fram mebal hinna dýrblegu rjetta og ekki skenkt í 

bikara; þab er ab vísu farsælleg eign, sála þín glebst, þegar 

gubsríki kemur til þín, en ekki á sama hátt og dýrib glebst, þegar 

þab sebur sig á ávöxtum jarbarinnar. Ekki er gubsríki heldur í 

dýrblegum herbergjum, nje fullum hlöbum, og hvaí) sem þú vildir 

nefna af veraldlegum gæbum, hvab sem þú vildir benda á og 

segja: sjál þab er hjer, eba, sjál þab er þar, þá er ekkert af því 

gubsríki. En postulinn nefnir þrjú orb, sem allir kunna, og þab, 

sem þau þýba, getur verib á hverju heimili, og í hverju herbergi, 

og í hjarta hvers manns. 

Hann segir fyrst: gubsríki er rjettlæti ; hvar sem er hreinn, 

góbur, stöbugur vilji til ab fullnægja skyldum lífsins, þar er gubs- 

ríki. Sjáib hjer enn, hver munur er á gubsríki og því, er 

heimurinn kallar hamingju! þó veröldin beri ekki á móti, afe 

lífinu fylgi skyldur, er fullnægja þurfi, þá andvarpa mennirnir 
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undir þeim eins og hinni þyngstu byr&i, og álíta þaít dhamingju, 

ah manninum sje boíiih aí) fylla svo margar og þungar skyldur. 

Er nokkur sá, er vígt haíi líf sitt til þjánustu vib rjettlætií), og 

lagt stund á, ab hlýba bofeum skyldunnar, án þess hann hafi 

reynt, afe maburinn á þunga inæfeu fyrir höndum og erfiba baráttu 

bæbi vií) sig og abra, þegar hann vill fullnægja skyldu sinni. En 

spurbu þá, sem hafa for&azt hi& þunga ok, þá, sem láta- bönd 

skyldiinnar vera veikari enn þráð, og vir&a aí) vettugi kröfur rjett- 

lætisins — spurí)u þá, hvort lífií) hafi verib þeim Ijettbært? Spuríiu 

þræla ágirndar og metor&agirndar, ofáts og ofdrykkju og munaíiar, 

hvort þeim hafi fundizt þeir vera frjálsir, og jörbin eins og Paradís, 

og æfin eins og aldingarbur, og hvort sætleiki fullsælunnar hatí, 

þegar til kom, verið á botni þess bikars, er þeir hafa drukkib af 

meb svo mikilli áfergju ? ÆI hversu opt sem þeir egna oss til 

rei&i, hversu opt sem þeir gremja oss meí) vi&urstyggb synda 

sinna, þá sjáum vjer samt, þegar vjer íhugum til hlítar, hversu líf 

þeirra er visib og vesælt og fagna&arsnautt, ab þeir eru enn fremur 

brjöstumkennanlegir í mesta máta, eins og þeir íinna sjálfir opt- 

sinnis. Oss veitir ekki örbugt a?) þjöna rjettlætinu af Öbru enn því, 

aö vjcr erura ekki fullnuma í því. af því vjer drögum af oss í 

baráttunni, af því vjer hikum og efumst, og viljum þjána tveim 

herrum og ekki verja oss öllum til, og þjóna Drottni Gufei vorum 

af ölliim mætti. Látum oss minnast vorra beztu æfistunda, þegar 

Gub vakti sálu vora af hennar þungu draumum, og stökkti á burt 

hinum illu ástríöum, þegar Guí) gaf oss náí) til ab gjÖra þab, sem 

gott er, raeb tnískap og fusleik og íjöri; þö ab þab, sem vjer 

frarakvæmdum, væri langt um minna, enn vjer á kusum, en vjer 

borgubum samt á hverri stund og hverjum degi, nokkub af hinni 

miklu skuld, og bættura jafnan steini á stein ofan í hib mikla 

musteri, 61 þá fundum vjer samt, ab ok Drottins er inndælt og 

byrbi hans Ijett (Matth. 11, 30), þá skildum vjer, hvab þab þýbir, 

ab boborb hans sjeu ekki þung (1. Jóh. 5, 3), og þá gat sú hin 

svívirbulega spurning ekki upp komib í huga vorum; hvort ab 

gubsríki væri fölgib í jarbneskum munabi, eba í því ab þjúna 

rjettlætinu meb heibri og súma. 
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Guíisríki er fribur, segir postulinn enn fremur; því ríki 

. veraldarinnar verí)a á stundum unnin í strífei og missast aptur í 

stríöij en gubsríki vinnst í frií)i. Afe sönnu á þjonustumaÍJur Gubs 

aí) vera ákafur og kröptugur til allra góí)ra verka, hann á ab 

standa alskrýddur gublegum hertygjuni, búinn til bardaga vi& 

sjálfan sig og veröldina og aila hina andlegu herílokka vondsk- 

unnar undir himninum; en þegar postulinn lýsir þessum her- 

tygjum, þá kemst hann svo ab orfci: „standi?) réibubúnir og hafií) 

ybar lendar umgyrtav meb sannleika, verib íklseddir brynju rjett- 

læíisins, og útbúií) fætur yí)ra meí) bohskap; fribarins, sem ætíb sje 

y'bm vi'b hönd; en um fram allt, grípib skjöld trúarinnar, og 

takií) hjálm hjálpræí)isins, og sverb andans, sem er gubsorb (Ef. 6, 

14. 0. nn. vv.). Hjer af má sjá, ab þessi strí&smaöur er í 

rauninni þjúnn og erindsreki fri&arins; og eins og hinn mikli 

Konungur gekk til hinnar þyngstu baráttu vib vÖld myrkranna, 

ekki meb harki og háreysti, heldur húgvær og lítillátur í hjarta 

(Matth. 21, 5), eins ber lærisveini hans ab breyta. Ef svo má 

vera, þá haf frib vih alla menn; en ef ekki má svo vera, ef þab 

er ekki í þínu valdi ab geyma himi ytra frií), l)á geymdu samt 

hinn innra: fribinn vií) abra menn, ab því leyti sem þú getur, meb 

því ab þola og fyrirgefa, fribinn vib saravizku þína, meb því ab 

láta ekki hib illa sigra þig, heldur sigra hib illa meb gúbu (Rúmv. 

12,* 21), og fribinn vib Gub, því Gub hrindir dramblátum af stúli, 

en gefur lítillátum náb (I. Pjet. 5, ö). þab er til fribur jafnvel 

raitt í baráttunni; veröldin veitir hann ekki, og veröldin þekkir 

hann ekki, hann keraur ab ofan, eins og öll gúí) og fullkomin 

gjöf; þab er gublegur fribur, sera æbri er öllum skilningi, og orí) 

fá ekki útlistab,’ en hver, sem heíir smakkab hann, veit hvab gufes- 

ríki er. 

Ab síbustu segir postulinn, ab gubsríki sje fögnubur í hei- 

lögura Anda. Nú nefnum vjer þau orb, sem vjer megum varla 

nefna í veröldinni og vjer eigum ekki heldur ab saurga þau meb 

því áb nefna þau fyrir þeim, er ekki vilja skilja þau; vjer eigum 

ekki ab kasta perlura fyrir þá, er vilja sííga þær í sundur (Matth. 

7, 6). En þig, sem leitab hefir gubsríkis kostgæíilega, þig minni 
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jeg á fögnub þann, sem þu hefir optlega smakkaí), stundum í 

helgidömum náttúrunnar, á ströndu sjáfarins, í hinni fögru hlíÖ, 

eí)a undir hinum stirnda himni, stundum í heimahúsum, meí)al 

ástvina þinna, eöa einn í herbergi þinu, efea í gu^shúsi, ýmist á 

vinnustundum þínum, og ýmist á stundum hvíldar og hugleiÖinga 

og bænar, þegar þú heíir verife ekki ah eins rölegur og glabur, 

heldur og sæll, þegar þú heíir falib þig öldungis á vald Föí)ur 

þíns á himnum, þegar efasemdir og kviti og sorg hafa flúib eins 

og náttmyrkrib fyrir morgninum, þegar gjörvöll sála þín hefir verib 

trú og von og kærleikur, og allur hugur þinn þökk og tilbeibsla: 

þá fannstu til þess innst í hjarta þínu, aí) sá andi, sem hitti sálu 

þína fyrirbúna sjer til musteris, og gaí' hjarta þínu fögnub, harla 

ölíkan þeim fögnubi annara, er korn og vín þeirra margfaldast 

(Sálm. 4, 8) — þá fannstu, segi jeg, ab sá andi var heilagur 

Andi, Andi Gubs og Jesú Krists, og hann kom þjer í skilning 

um, ab gub^ríki er í oss. 

þab er því munurinn á gubsríki og jarbneskri hamingju, ab 

menn fýkjast í hana svo sem þann hlut, er koma verbi ab utan, 

svo menn geti þreifab á henni og bent á hana; vjer heyrum þá 

optlega segja: sjá, hjer er hún, eba: sjá, þar er hún, þar, í því 

landi er jarbnesk Paradís, værum vjer þar, mundum vjer reisa 

tjaldbúbir vorar, ebur þeir segja, ab haraingjan sje í höllum kon- 

unganna, eba úti í löndura í harki og hernabi, og í björtum Ijöma 

nafntogabra frægbarverka, ebur sje hún í því fölgin ab lifa í rö 

og næbi, svo ekki beri á maimi; allir leita hennar í kringura sig, 

og flýta sjer úr einura stab og í annan, úr einu ástandi og í 
/ 

annab, og sjeu þeir bundnir vib einhverja stjett og einhvern stab, 

þá kenna þeir því um hamingjuskort sinn; en um gubsríki aptur 

á möt segir hin eilífa spekin oss: gubsríki er í ybur. A því er 

aubsjeb, ab hib bezta og sælasta, þab, sem allt mæti lífsins er í 

fölgib, þab, sem vjer kristnir menn erum til kallabir, getur fundizt 

í sjerhverri stjett, og engum er frá því bægt; og úr því þú hefir 

hÖndlab þab, þá er þab fullkomin eign þín, og ekkert annarlegt 

vald getur tekib þab frá þjer, þjöfar geta ekki stolib því, og 

mölur og ryb geta ekki skemmt þab. Sjerhver, sem leggur stuud 
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á kristilega speki, verbur ab hafa fundib þetta, og sagt optlega 

vií) sjálfan sig: já, sannarlega er guí)sríki í sjálfum oss. En hvort 

er nokkur sá, er þora mundi aí) segja, þó hann hafi stunda?) 

kristilega speki, ab frá því gufesríki hafi runniö upp í sálu sinni, 

hafi þab verií) stöbugt í henni, hann hafi horft á sólina koma upp 

og ganga undir, árin koma og fara, og færa honum glefei og sorg, 

og heiminum nýja mynd, en þab hafi ekki fengib á hann, hann 

hafi horft áhyggjulaus á byltingar tímanna, og hugur hans hafi 

verib samur og jafn, rjettlæti Gubs og fribur Krists og fögnubur 

heilags Arida hafi aldrei myrkvast í honum? 0, vjer berum guÖ- 

lega iiáb í brothættum kerum! því þab er þab, sem hryggilegast 

er í veröldinni, aí) ekki einungis hin ytri blóin fölna, heldur og 

hin innri, ab ekki einungis hib ytra ástand vort er svo margri 

umbreyting undirorpib, heldur og hib innra, ab sálin, sem finnur á 

stundum, ab hiín er svo lifandi og Qörug og sæl, eins og væri 

henni burtu svipt úr jarfeneskri inæbu og þrengingu — ab, segi 

jeg, hin frjálsa sál leitar aptur nibur á vib, og stynur í ánaub 

undir hinum gömlu þyngslum. Yíst megnum og eigum vjer a?) 

taka ávallt framförum í þessu, því sálin getur styrkzt fyrir Gubs 

miskun, hún getur orbib rólegri, sjálfri sjer líkari, stöbugri í því, 

sem gott er. Víst er gubsríki ekki dautt í'oss, þó lítib beri á 

því um stundar sakir, og vjer finnum ekki eins til þess og áfeur; 

því eldurinn á altarinu getur sýnzt vera kulnabur út, en neistinn 

liíir langt nibri í öskunni, og keraur upp í Ijósum loga óbar enn 

varir; trjeb sýnist dautt í hríbvibrum vetrarins, og þó hreifir lííib 

sjer í því, og gjörir vart vib sig aptur, og skrýbir hinar bersnaubu 

limar lífi og blómi og ávöxtum; og eins er gubsríki varib. þab 

er, sagbi Drottinn vor ,sjálfur, líkt frækorni því, er sáb er í 

jörbina, og er þá allra frækorna minnst, en er þab vex, verbur 

þab svo stórt, sem eik, svo ab fuglar hiinins koma og gjöra 

sjer hreibur í greinum þess (Matth. 13, 32). Sælir erum vjer, 

ef vjer geymum frækorn gubsríkis þannig í hjarta voru, ab þab 

sje eins og sú jurt, er þolir veturinn og stormana, lifir undir 

klakanum, og kemur í Ijós þegar Gub lætur vora aptur. En þó 

stynjum vjer optsinnis, þunga þjábir, jafnvel þeir, sem hafa frum- 
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, gróí)a andans, stynja ineb sjálfum sjer þreyjandi endurlausnina 

(Rdmv. 8, 23) og þaí) ástand, þar sem hib iila er bundib og 

hib góba er frjálst, þar sem skorburnar eru í burt teknar, og 

synd og vanmætti aptra oss ekki, og stundlegar þaríir fjötra oss 

ekki vib jörbina, og sálin sýkist ekki og hrörnar meb líkamanum; 

og meban þetta hib frjálsa og sælufulla ástand er ekki hlutskipti 

vort, getum vjer ekki nieb sanni sagt, ab gubsríki sje algjörlega 

til vor komib. 

Og þó ab einhver einstakur hefbi höndlab þab, og væri þegar 

fullkominn, þá eru menn svo nákvæmlega samtengdir hverjir Öbrum, 

og ástand hvers einstaks er svo mjög samtvinnab heiminum, ab 

enginn getur meb sanni sagt, ab gubsríki sje komib til hans, nema 

þab sje einnig komib til annara umhvertis hann. En þegar jeg 

sje, ab menn kaupa og selja, og vinna verk sín, og byggja 

biístabi sína á jörbunni, án þess ab hirba neiít um gubsríki; þegar 

jeg sje, þeir skcyta ekki sannleikanum, heldur spotta haim ýmist 

meb Ijettub og ósvífni, eba rangfæra hann meb Iiræsni og lygi; 

þegar jeg sje, þeir draga á tálar sjálfa sig og abra, og blindir 

leiba hina blindu, þegar jeg sje alla svívirbing rangindanna, alla 

þá lesti, er storka Gubi opinberlega, alla þá illsku, er í myrkrunum 

læbist; þegar jeg sje, ab bönd fribarins eru slitin og ástin er 

köld; þegar jeg heyri ósvífinn háfaba ósæmilegrar kæti keQa nibur 

sjerhverja áminning um stillingu og sibsemi, og ab menn hafa 

svo lítib yndi af Iiinum blíbu og hreinu glabværbum: get jeg þá 

sagt, ab gubsríki sje komib til vor? xVb sönnu ber oss ab þakka 

þab gott, sem er; og þó allt mannlegt sje harla ófullkomib, eru 

þó sannindi og rjettindi og fribur ekki eins ókunnug á jörbunni, 

eins og þeir segja, er sjálfir eru ókunnugir þessum hlutum; þab 

er þó á jörbunni heilagur og almennur söfnubur, sem er samfjelag 

heilagra eba ab minnsta kosti gubhræddra manna, og hann getur 

orbib og á ab verba æ stærri og skína æ bjartara. þegar Frelsari 

veraldarinnar kom , nálægbist gubsríki meb honum og fyrir hann; 

þab hefir ekki horíib síban, og mun ekki hverfa allt til enda 

veraldar; og þegar inenn hafa látib hugfallast og sagt: ntí er 

Ijósib ab slokkna, ntí er vald myrkranna ab vinna sigur, þá 
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hefir Gub látib ríki sitt þroskast æ meir. En samt sem ábur 

stynjum vjer undir fásinnu og synd sjálfra vor og annara, og 

heljum einatt augu vor til himna, svo spyrjandi: nær mun dag- 

urinn upp renna? 

Stærií) ybur, þjer hetjur og vitringar! svo sem heföufe þjer 

sigrazt á veröldinni, og veraldleg sorg og kæti væru langt fyrir 

neban yí)ur, og sæla væri þess háttar hlutur, sem þjer gætuí) 

fyrirliti?), og þjer hefbub í sjálfum yhur allt, er þjer meh þurfih; 

því hinn aumi og örmæddi hefiv samt rjett til hluttekningar i jarfe- 

neskum gæhum. Aí) sönnu veit jeg hvar þær lindir eru, sem upp 

spretta til eilífs lífs, og hversu opt hafa þær svalaÖ mjer, styrkt 

raig og endurnært sálu mína! en þð er krossinn optlega þungur, 

osr jeg hefi hrellzt og mun hrellast af minni og annara eymd. 

j>egar jeg sje göban og drenglundaSan mann, í fjötrum duptsins, 

berjast viÖ stundlegan skort og sjukdóm og vesæld, þegar jeg sje 

þá, sem bera í brjásti sundurkramib hjarta, sekir e&a saklausir, og 

þiggja ab sönnu líkn af hinuni algáfca, en kenna þó harma sinna 

þangab til þeir gefa upp andann, þegar jeg sje alla eymd og 

armæííu veraldarinnar, ab sekir vinna sigur, cn saklausir andvarpa, 

þegar jeg sje daubans dymma engil þrífa til, og slíta barni?) iir 

kjöltu möí)ur sinnar og viniim úr fabmi vinar síns: á jeg þá ah 

segja, ab þetta ástand sje gubsríki? 

Sæll er sá, scm situr til borbs í gubsríki! sagíti einn afþeim, 

er sátu meb Jesií í hiísi Faríseahöfbingjans (Lúk. 14, 15). Já, 

sanuariega eru, þeir sælir, sem leystir eru úr jarÖneskum bág- 

indum, frelsabir af synd og sorg, og hafa náb traustu hæli í 

hinum sælli bústöbum I því þar er betra enn hjer, og þegar þeir^ 

sem hábu hib góba strí&ií), runnu skei?)i?) á enda, og varÖveittu 

trúna, hafa safnazt til febra sinna, þá segjum yjer, aí) þeir sjeu í 

gu^sríki. Ab því leyti merkir orb þetta fullkomnara, betra og 

sælla ástand, sem er hinu megin grafarinnar. En eigum vjer þá 

ab vanrækja þenna heiin ? Hann er þó fenginn oss ekki ac) eins 

til bústabar, heldur og til þess, ab vjer prýbum hann, og bætum 

ástandib í honum;.um þaí) erum vjer áminnth' snemma á morgni 

lífsins. þegar er hinn fyrsti kraptur tekur aí) vakna í sálu vorri 
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og líkama vorum, um þa?) erum vjer ámiuntir dag frá degi þangab 

til vjer megnum ekki lengur a?) starfa, þá felum vjer vifeleitni 

vora þeirri kynslób í hendur, ev epíir oss á aí) koma, svo afe hun 

haldi fram verki því, er vjer urí)um aí) yfirgefa óbui^. Á nu Öll 

þessi vibleitni og fyrirhöfn ab vera til einskis? eru allar kyn- 

kvíslir jarbarinnar ekki ætlabar til annars, enn reyna ab fylla 

botnlaust ker, rlta á hafsöldu, og vinna fyrir gýg, án þess ab 

komast nær takmarki því, er þær stefna ab? Sá, sem erfibar, á 

ab evtít>a f von, sá sem sáir, á aí) sá í von, og ef von upp- 

skerunnar hyrfi, hyrfi og einnig vibleitni sáfemannanna. En eins 

sannarlega og Gub er triir, eins sannarlega og hib dýpsía hugbob 

mannlegrar samvizku er ekki eintómar sjónhverfingar ímyndunar- 

innar, eins sannarlega og líf mannanna er ekki ííínýtt leikfang, og 

eins sannarlega og þab er sannleikur í Jesu Kristi: eins sann- 

arlega náiægist gubsríki meir og meir. þab þróast, eins og korni'É) 

sprettur, dag frá degi, án þess á beri, þab eflist svo þab er 

sjónarmunur, á hagstæ&um tíbum, þar til einhvern tíma, ab sú 

stund kemur, er Fabirinn einn þekkir, er undirstaba jarí)arinnar 

mun skjálfa, og kraptar himinsins taka ab bærast, og dýrb ílimn- 

akonungsins mun Ijúma yfir allt jarbríki, eins og eldingin kemur 

úr einni átt himins og leiptrar til annarar. 

64. 
DAGUR DROTTINS. 

þegar vjer spyrjum einungis meb jarbnesku hugarfari í verÖld- 

inni, þá fyllist hugskot vort órúsemi, og vjer erum jafnnærri von 

og ótta; vjer sjáum þá hinar óstýrilátu öldur hreifast og rísa, og 

vitum ekki hver muni stöbva þær ebnr sljórna þeim. En ef vjer 

f I 
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snuum huga vorum til hins alrnáttka Gubs, þegar vjer spyrjum 

á þessa leib, lítillækkast ab sönnu hjarta vort, en þeirri lítillækkun 

eru tru og traust samfara. A& sönnu vitum vjer ekki hvab Guí) 

ætlar heiminum ebur sjálfum oss á hverri stund; vjer vitum ab 

eríibar tíbir geta komib, og þab á ab kenna oss afe vaka og 

bibja, og hreinsa hjarta vort af buksorg; en vjer vitum einnig, 

ab eptir myrkrib Ijömar morgunrobi sælla dags, og Öll fyrirheit 

Gufes segja oss, ab eptir umröt veraldarinnar muni gubsríki Ijöma. 

Fagnabareyrindi Krists er bobun þeirra hluta, er fram eru 

komnir í veröldunni og þar á ofan þeirra hluta, sem ekki eru enn 

fram komnir. „Bobib dauba Drottins'^, segir postulinn [[, Kor. 

11, 26), bobib þann, sem elskabi oss, og gaf sig í dauba vor 

vegna, svo hann gæti endurleyzt oss sjer til eignar, bobib þaí), 

er hann hefir gjört og þolab vor vegna; en postulihn bætir þessu 

vib: „þangab til haiin kemur.“ þab er: þegar vjer minnumst hins 

umlibna, er birtist í afleibingum sínum alstabar í kringum oss, og 

ætti ab gjöra vart vib sig í sálu vorri, þá eigum vjer um leií) ab 

renna huganum til hins ökomna,. því fullkomnunin er enn ekki 

komin. t kristilegri trúarjátningu vorri teljura vjer fyrst vitnis- 

burbinn um komu hins eingetna Sonar Gubs í veröldina þjáningar 

hans og dauba og dýrblega upphefb, og um vald þab, er hann 

stjörnar meb ösýnilega hinu sýnilega, og bætum síban vib: ^þaban 

mun hann koma aptur, ab dæma lifendur og dauba.^^ Jafnvel 

bæn sú, er Drottinn kenndi oss ab bibja, snýr daglega huga vorum 

ab þessu efni; „tilkomi gubsríki þessi bæn táknar löngun, sem 

þráir eitthvab mikilvægara, sælla og dýrblegra enn þab, sem enn 

er fram komib, og þab mun efiaust síban fram koma. 

„Drottinn er kominn“, sá, sem spámennirnir liafa talab um, 

og forfeburnir hafa átt von á: þetta var sá böbskapur, er postul- 

arnir höfu á Gybingalandi, og fluttu síban til annara landa. En 

meb eins fulium vísdömi bobubu þeir, ab tilkoma Drottins væri í 

vændum, þab er: önnur dýrblegri tilkoina enn sú, þá er veröldin 

gat útskúfab honum og afneitab. „Drottinn kemur“ (1. Kor. 16, 

22), sögbu þeir, til ab hvetja hina kristnu til ab vaka og bibja, 

og ástunda allt þab, sem söraasamlegt er og dygbugt og loflegt. 
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svo þeir gætu orfeií) maklegir til ab standa frammi fyrir mannsins 

Syni; “Drottinn kemur“ sögbu þeir vib þá, sem þversköllubust og 

fyrirlitu sannleikann, og vildu hvorki veita sannleikanum vibtökur 

sjálfír, nje heldur lofa öbrum ab gjÖra þab; og þegar þeir þurftu 

sjálfír á huggun ab halda í mæbu sinni og baráttu, minntust þeir 

þess fyrirheitis Drottins: ^Sjá! jeg kem, og hefi meb mjer endur- 

gjald handa sjerhverjum, eptir hans tilverknabi (Opinb. 22, 12). 

þessi orb hljömubu þannig ár frá ári frá einni kynslób til ann- 

arar; en því lengur sem þaí) dröst, ab þau rættust, þess heldur 

var vib því ab buast — eins og sjá raá í einu af brjefura postul- 

anna, sem er raebal hinna yngstu — ab þeir menn mundu koma, 

sem gerbu gis ab þeim, og segbu: hvab verbur úr fyrirheitinu um 

tilkorau hans? Feburnir eru sofnabir, og þd er allt eins og þab 

verib hefir frá sköpun heimsins* (Pjet. 3, 3. 4). Samt sem ábur 

er þetta fyrirheit ein af þeim greinum, sera um hefír verib sagt: 

himin og jörb munu farast, en mín orb inunu aldrei eybast (Luk. 

21, 33); vjer getum ekki afmáb þetta fyrirheit, þó vjer vildum, 

því þab stendur eins stöbugt og öll Önnur orb, sem Jesús hefir 

sagt. 

En l^egar vjer íliugum nákvæmar, hver ab sje þýbing eptir- 

væntingar þessarar, verbur oss margt þiingskilib. Orbin eru spá- 

mannleg, þau benda til einhvers, sera fram á ab koma, en eru líka 

almenn og opísinnis í líkingura, og taka þab saman, sem, ef til vill, 

á ab vera ab koma frara iim ómælanlega tíma; hver getur lagt 

þau út? hvergetur dregib skýluna af hinu dkomna, og sýnt hvernig 

einn atburburinn muni fylgja öbrum öld eptir öld ? Margir hafa , 

reynt þab, og eru fyrir lÖngu orbnir sjer til minnkunar. Fjarri fer 

því, ab vjer viljum reyna til þess ab nýju; en kristileg sannindi, 

sem eiga ab vera Ölluin til uppfræbingar og huggunar, verba ab 

vera fólgin í þessura orbum Droítins. eins og í Ölium Öbruni orbum 

hans. 

Hversu hvikull er hugur mannsins! þær hafa verib tíbirnar, 

ab ræbur Jesú um tilkomu sína á síbasta degi hö fbu gagntekib svo 

hugi mannanna, ab þeir þóttust sjá fyrirboba tilkomii Drottins, 

undireins og ófrib bar ab höndum, ebaófribar fregn, eba uppreisn. 
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eba hungui', eba drepsðtt; þeir fdru jafnvel ab reikna, og þóttust 

hafa fundib, ab endir allra hluta væri í nánd; þess vegna yíirgáfu 

margir eignir sínar og sýslu sína á jörbunni, af því þeir hjeldu ab 

þeir gætu þá betur búib sig undir hinn mikla dag Drottins. lleimsk- 

ir menn og blindir! hefir ekki sá sami, er sagbist mundi koma 

meb lúbur dúmsins og laun mannanna, einnig sagt: þab er ekki 

ybar, a& vita stundir ebur tækifæri, er Fabirinn hefir tekib sjer 

sjálfur umráb yfir (Post. 1,7)? hefir hann ekki sagt: þann dag 

og þá stund vita ekki englarnir^ sjálfir, og enginn, nema Fabir 

minn á himnum (Matth. 24, 36). Hins vegar getum vjer ekki 

borib á múti því, ab hngmyndir þessar eru nú orbnar mönnunum 

svo úkunnar, ab vel flestum detta þær sjaldan sem aldrei í hug, 

og þab Iftur svo út, ab flestir menn haldi, allt muni fara eins og 

þab hefir farib frá upphaíi veraldar, ein kynslúbin niuni koma þegar 

Önnur fer, arraæbast í andstreymi og baráttu, ávinna til þess aptur 

ab missa, byggja til ab rifa nibur, fagna og sýta og hverfa síban, 

til þess ab nýjar kynslúbir geti byrjab á hinu sama upp aptur og 

aptur. Verbum vjer ekki aptur ab segja: Tleimskirmenn ogblindir! 

ímyndib þjer ybur í alvöru, ab alltaf eigi ab vera ab byggja, en 

aldrei neitt ab verba fullgjört, ab þær fýsnir og þær hvatir sam- 

vizkunnar, er vjer köllum gúbar og Gubi þekkar, gjöri ekki annab, 

enn tæla oss og kúga til árangursiausrar áreynslu, en hib mikilvæga, 

fagra og ágæta, er þær miba til, muni aldrei fá vibgang, og gubs- 

ríki aldrei koma? ímyndib þjer ybur í alvöru, ab þeir sem þrjúzk- 

ast gegn sannleika og rjettindum, muni alltaf geta haldib á fram 

ab þrjúzkast? .eba hljúta ekki rjettindin ab fá sigur og álit, svo 

sannarlega sem rjettlátur Gub er til á himnum ? Hljúta ekki þeir, 

sem unnu launalaust, og þoldu illt ab úsekju, ab öblast heibur 

og laun og frib? Ab sönnu bendir allt þetta til annars lífSj en úr 

þvi þab er skylda vor, ab rcyna til ab koma beíra ástandi á á 

jörbunni, hlýtur þetta ástand ab komast á, ef tilraun vor á ekki 

ab vera eintúra árangurslaus armæba. 

þetta bobar og hib kristna fagnabareyrindi: ab gubsríki muni 

um síbir sigrast á Öllum mútspyrnum og nýir himnar koma og ný 

jÖrb, þar rjettlætib byggi (2. Pjet. 3, 13). En þegar vjer lesum 
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ræbur Drottins um þetta efni (Matth. 24, I o. nn. vv. Mark. 13, 

1 0. nn. vv. Lúk. 21, 5 o. nn. vv.) meí) athylgi, sjáum vjer, aí) í 

þeim eru, eins og í öllum Öbrum spámannlegum ræí)um heilagrar 

ritningar, lÖng tímabil og margir og margvíslegir atburíiir settir 

saman í eina vitrun ; þab er eins og þegar vjer höfum fyrir oss 

mikib víbsýni, ab sumt'*líggur harla nærri, svo vjer þurfum ekki 

ab ganga nema nokkur spor til ab komast þangab, en þab, sem 

fjær er, blandast hva& innan um annab, svo vjer sjáum ekki af- 

stöbu þess, fyrr enn jafnótt og vjer komumst lengra áleibis. Eflaust 

mibar nokkub í þessum ræbum Droítins til hins fjarlægsta og sífe- 

asta, til hinnar miklu opinberunar mannsins Sonar meb krapti og 

raikilli dýrb , eins og þegar elding kemur úr austri og leiptrar til 

vesturs, svo ab enginn eti mun á því ver&a hver kominn sje, og 

ab hann sje kominn, eins og eimi kristinn ÍTæbimabur heíir afe orbi 

komizt. En sumt er þab í ræbum þessum, er aubsjáanlega mibar ' 

til þess, sem er langt um nær; þar stendur meb berum orbum; 

Sannlega segi jeg ybur, þessi kynslúb mun ekki nndir lok libin 

ábur þetía komi fram. Menn hafa og ætíb kannazt viÖ, ab Drott- 

inn væri einkum ab tala um eybingu Jerúsalems; hann minntist á 

dýrb musterisins, og sagbi, ab þar skyldi ekki steinii yíir steini ' 

verba; heldur skyldi svívirbing eybingarinnar standa á hinum helga 

stab, hann bobabi hörmungar, er koma skyldu yíir Gybingaland, en 

skyldu þö verba styttar sakir hinna útvöldu. Mannsins Sonur, sá 

er þeir höfbu lítilsvirt og frá sjer rekib, opinberafeist einnig í þess- 

um vibburbum meb valdi og mikilli dýrb, hann sendi hefnd yfir 

þá, sem höfbu heimtab, áb blób hans kæmi yíir sig og bÖrn sín, 

og vildu síban ekki siiúa sjer meban langlundargeb Drottins beib 

þeirra, haiin Ijet ástvini sína ná rjetti sínum, og frelsabi þá frá 

verstu mötstöbumönnum þeirra, og þegar þessi tálmun var í burt 

tekin, nálægbisí gubsríki sannarlega. 

- Orbatiltækib “dagur Drottins“ fmnst þegar í gamla testament- 

inu; í æbsta skilningi merkir þab þann dag, þegar þessi veröld er 

á enda og nýir himnar og ný jörb eiga afe koma i Ijös, en stund- 

um bendir þab aubsjáanlega til daga, sem ábur eiga, á einstöku 

stab og í sjerstöku tilliti, ab raska hinni ebliiegu rás vibburbanna, 
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aftaka þafe sem áhuv var, og leiba í Ijös htó nýja. þannig segir 

spámaburinn Obadías, þegar hann spáir gegn Edom: Ðagur Drott- 

ins vofir yfir öiluin heifcingjum; þig skal henda þaí), sem þú hefir 

til unnib, og endurgjaldib skal þjer í koll koma (Obad. 15. v.). 

þannig segir og spámaburinn Esaías: Ðagur Drottins hersveitanna 

mun koma yfir allt þab, sem upphafib er og drarabsamt og hátt, 

og þab mun nifeurlægt verba; yfir öll voldug sedrustrje á Líbanon 

og Öll eikartrje Basans, yfir Öll há fjöll og alla bratta tinda, yfir 

alla háa turna og alla rammbyggba miíra, ytír Öll hin dýrmætu 

skip kaupmannanna og allt þab, sem skemmtir augunum. Öll 

mannleg drambsemi mun beygb verba, og allt jarbneskt vald nibur- 

lækkab, og Droítinn einn saman vera mikill á þeim degi (Es. 2, 12 

0. nn. vv). þetta er ab sönnu lýsing á þeim degi, sem á ab verfea 

síbasti dagur gjörvallrar veraldar, og lýsingin á einnig vife um suma 

daga, sem þegar hafa komii) yfir einstöku stabi og lönd. Slíkur 

dagur kom yfir Sódöma og Gömorra, þegar Gub brenndi þær til 

ösku, og fyrirdæmdi þær til umturnunar, og setti þær til dæmis 

fyrir þá, sem eptir á mundu lifa ögublega (2. Pjet. 2, 6). Slíkur 

dagur kom yfir Babýlon, þegar Drottinn sendi eybanda storm yfir 

hana. Abur hafbi Drottinn sagt fyrir munn spámannsins: Jeg hafba 

þig ab hamri, Babýlon! og ab hervopni, og eydda jeg þjöbílokkum 

meb þjer. Nií endurgeld jeg, svo ab þjer sjáib, þeim í Babýlon 

allt þab illt, er þeir hafa framib í Zíon. Far á brott þaban, mín 

l)jöb! og hver forbi lífi smu fyrir grimmdarreibi Drottins; því hinir 

breibu miirveggir Babýlonar skulu brotnir verba, og hin háu port upp 

brennd, kynþættir skulu hafa unnib til önýtis, og þjöbir lagt ab 

sjer til ab utvega eldinum bráb (Jer. 51, 20. 24. 46. 58). Slíkur 

dagur kom yíir Jerusalem, þegar övinir hennar gjörbu hervirki um 

hana, þröngvubu henni á alla vegu, og lÖgbu hana gjörsamlega í 

eybi, og börn hennar meb henni, og Ijetu ekki stein yíir steini 

standa, af því hún þekkti ekki vitjunavtrma sinn (Lúk. 19, 43. 44). 

Slíkir dagar hafa komib, og munu ab vísu enn koma yfir marga 
% 

einstaka stabi, ábur enn stjörnurnar slokkna og undirstaba jarbar- 

innar tekur ab brenna; því allt þab, er vill brjötast undan yfirráb- 

um Gubs, og stærir sig af sjálfu sjer, þolir hann ab sönnu um 
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stundar sakir, en iim sífeir keinur dagur Drottins yíir þab. Slíkur 

dagur er sannarlega dagur IDrottins, því hann veitir hinum dramb- 

látu radtstöbu, og sýnir, aí) allt sem kallah er mikife, þegar mi?)a& 

er vih mannlegt afl, er ekkert, og a?) enginn er mikill nema Drott- 

inn. Slíkur dagur er dómadagur, því hann borgar hinum ögublegu 

eptir verkum þeirra, og framkvæmir þafe, sem rjettlætib haffci lengi 

ögnaí) meb. Slíkur dagur er hinn sí&asti dagur fyrir margar dramb- 

samlegar fyrirætlanir, hjegömlegar ímyndanir og heimskulegar vonir, 

sem ekki voru byggÖar á Gubi. Slíkur dagur kemur optlega sem 

þjöfur á nöttu (2. Pjet. 3, 10), og eins og snara yfir þá, sem á 

jarbríki bua þegar þeir segja: nu höfum vjer frib, og erum öhultir, 

þegar þeir kaupa og selja, eta og drekka, gipta og giptast, eins og 

á dögum Nöa og Lots, þá hljömar hinn mikli Iiífeur dömsins, og 

glötunin er þegar yfir höfbum þeirra. 

þö ab endírinn dragist — en hver veit þab ? hve nær sem 

styijöld kemur, eba fregn um styrjöld, eba uppreisnir og hörm- 

ungar, getur hann verib í nánd, en hann getur líka verib fjarlæg- 

ur; hver veit þab, utan hann, sem áskilib hefir sjálfum sjer aí) 

ákvarba tíma og stund? — þö ab hann dragist, renna samt opt- 

sinnis upp dagar Drottins, er abvara mennina og áminna þá um 

ab vaka og bihja, svo ab þeir 'geti orbi?) maklegir ab umflýja þá 

hluti, sem frara eiga ab koma, og maklegir ab koma fram fyrir 

hann, sem birtir dýrb sína í hverri umbylting^ sem verbur í 

veröldinni. Vaki?)! sökkvib ybur ekki ni?)ur í ofát, ofdrykkju, ágirnd 

og hjegömadýrb, nje í deyfb og hirbuleysi, heldur veri?) höfsamir 

og árvakrir, og hafib ætíb fulla gát á, hva& frara sje ab koma, og 

hvab í vændum er! Og bibjiÖ 1 nálægib ybur Gu?)i, syo aí) Gub 

sje ybur nálægur, og varbveiti y?)ur frá freistni og falli, svo a?) 

þjer þurfi?) ekki ab segja til fjallanna: hrynjib yfir oss! nje til háls- 

anna: hyljib oss I heldur geti?) flúi?) á nábir Gubs, og líkn hans 

geti verib skjöldur ybar! 

því slíkar tfóir fara yfir me?) ögn og skelfingu, og þjö&irnar 

Örvinglast undir oki þeirra, og mennirnir örraagnast af ötta og 

eptirbib þeirra hluta, er koma munu yfir jarbríki. En hversu 

undarleg og mikilvæg eru þau orb, sem Drottinn áminnir og upp- 

37 
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Örfar hina truu<6u me&j þegar hann talar um þetta efni: þegar 

þessir hlutir taka fram aö koma, segir hann, þá lítið upp, og 

heQib upp höfub yhar, því þá er lausn yhar í vænduin (Lúk. 21, 

28). því Gah umturnar ekki, nema til ah leiöa hih nýja og dýrb- 

lega í Ijús; þegar hann tekur burt anda sinn og mátt, kemur þab 

til af því, ab hann ætlar aptur a& senda út anda sinn, og þá 

verbur skapah, ásýnd jarbarinnar endurnýjast (Sálm. 104, 30)- 

Drottinn tekur líking af trjánum: þegar laufknapparnir koina á 

þau, vita menn aí) vorifc er í nánd, þo bæhi sje dymuit og eybilegt; 

stundum líí)ur blí&ur blær yfir hina snjúþökíu jörh, og þá kemur 

vorhugi í hjörtu vor. Svo er og þegar vetur er í veröldunni, 

þegar allt sýnist líflaust, þegar engum finnst neitt koma til þess 

sem oss þykir heilagt og dýrmætt, þegar vjer eygjum ekki nokkurn 

blett, er oss þyki ánægja aí) líta, kemur optsinnis blí&úr blær frá 

betra heimi og kveikir í hjörtum vorum von um komanda vor. 

því sú von fylgir kristinni trú, ah gubsríki nálægist vib hverja 

bylting í veröldinni; verib getur samt, þab nálægist ekki þá, sem 

fyrstir áttu kost á því, en hÖfnufeu því; en þaÖ kemur til þeirra. 

sem því var fyrirbúinn stabur hjá, og nálægist meir og meir hvern 

þann, sem Öhlazt hefir inngöngu í hinn heilaga, almenna söfnul, 

.og vonazt hefir eptir því, og vari?) æfi sinni því til eflingar. Og 

því meiri sem mútstaban hefir verií), því ágætari mun sigurinn 

verba. því ávallt bryddir á mútþrúa múti kristnum sannindum 

og gufesríki, en stundum magnast hann, hvort sem þá heldur, eins 

og einn postuli ah orhi kemst, einn mahur syndarinnar auglýsisl, 

útbúinn Satans krapti, meh Öllu afli og táknum og stormerkjum 

lyginnar, og meí) öllum vjelum ranglæíisins, meí)al þeirra, sem 

glatahir verha, af því þeir mehtoku ekki sannleiksást sjer til frels- 

unar (2. þess. 2, 3. 9.*"l0), e?)a margir falskristar koma, eins og 

annar postuli ah orhi kemst (I. Júh. 2, IS). Hver sem ekki er 

þá fastur í kristinni trú, mun anna?)hvort láta tæla sig og afvega 

leilast, eíia hann mun láta huggfallast, og sleppa voninni um til- 

komu gubsríkis. En einnig í þessum efnum er trú vor sá sigur, 

sem yíirvinnur heiminn (1. Júh. 5, 4), og hver sem berst hinni 

gúhu baráttu, og varbveitir trúna, hann hefur upp höfub sitt, er 
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hann á lausn í vændum; hann helir ekki bundií) huga sinn vib 

neitt á jörbunni, heldur vife guí)sríki, og þafc getur enginn frá 

honum tekií), og enginn tálmab vi&gangi þess. Fegurb þess og 

víbátta fara æ vaxandi, þanga^ til hib eilífa vor kemur. 

Allt eins og hin fyrsta bók hinna helgu rita, sem gubsorí) 

geymist í, byrjar á hinum fyrsta degi, þegar þeir hlutir urbu til, 

er vjer sjáum nu í veröldinni, en eiga þö allir ah hverfa, þannig 

talar sú bökin, sem hin helgu rit enda á, Opinberanabökin, iira 

hinn síbasta dag veraldarinnar, aí) sÖnnu öljöst, en þö meb krapti 

og mikilli eptirvæntingu. Einhvern tfma taka öfl spillingarinnar 

aí) brjötast um í öllu hinu mikla smfói, einhvern tíma ferst þessi 

veröld meh allri sinni dýrb og öllum sínum girndum. En sem 

hún tekur ab farast, rennur dýrb Gubs upp, og þá birtist hami, 

sem mennirnir útskúfuím, afeeitubu og gleymdu, en hefir þö allt 

vald bæbi á himni og jÖrí)u, og allir övinir hans munu verba 

lagbir til skarar föta hans, en hann ríkja ah eilífu. Hann er hin 

skæra morgunstjarna, segir spámahurinn (Opinb. 22, 16); eins og 

morgunstjarnan bohar komu dagsins, þannig bohar og hin fyrsta 

tilkoma Krists hina sfóustu: hinn nýja, dýrblega dag, sem myrkva 

mun aldrei á draga. Og allar guhhræddar sálir munu sameina 

raddir sínar og hröpa í möt honum: koml þá syarar sá, sem allt 

þetta vottar: jál jeg kem skjött — tímar þessa heims líha þö á 

fram, en hvort sem hann kemur seint eíba snemma, kemur haníi 

þö fyrr enn flesta varir. Kom, Drottinn Jesúsl segir spámaí>urinii 

(Opinb. 22, 20); og á þessu andvarpi enda hin helgu rit. 
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